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3291 

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 
NR XXIX/249/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

o zmianie uchwało nm XX/206/04 Ra o Mia/2a Bo4e/ławiec z  nia 26 maia 
2004  m.  w  /pmawie  uchwa4enia  wie4o4e2niego  pmogmamu  go/po amowania 

mie/zkaniowom za/obem Gmino Miei/kiei Bo4e/ławiec 

 Na podstawie art.R8 ust. 2 pkt R5 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R ze zm., 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr RR, poz. 984, Nr R53, 
poz. R27R, Nr 2R4, poz. R806; z 2003 r. Nr 80, poz. 7R7, Nr R62, 
poz. R56; z 2004 r. Nr R02, poz. R055, Nr RR6, poz. R203; z 2005 r. 
Nr R72, poz. R44R, Nr R75, poz. R457; z 2006 r. Nr R7, poz. R28, Nr R8R, 
poz. R33; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr R38, poz. 974, Nr R73, poz. R2R8) 
oraz art. 2R ust. R pkt R i ust. 2 ustawy z dnia 2R czerwca 200R r. 
o ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 3R, poz. 266 ze zm., z 2004 r. 
Nr 28R, poz. 2783 oraz poz. 2786; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, 
poz. 657, Nr R67, poz. RR93, Nr 249, poz. R833; z 2007 r. Nr R28,  
poz. 902, Nr R73, poz. R2R8) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co nastę-
puje: 

 
§ R 

W uchwale nr XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec 
z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia wie-
loletniego programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec 
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr R29, 
poz. 2222 ze zm.) zmienia się treść załącznika nr R 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Bolesławiec. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 4 

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicach ogło-
szeń urzędu Miasta, w siedzibie jednostek organi-
zacyjnych gminy, lokalnych mediach oraz w Biule-
tynie Inwormacji Publicznej. 

 PRREWODNIRRERO RODZ 

 JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZU



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 296 –  23767  – Poz. 329R i 3292 
 

Oałącznik  o uchwało Ra o Mia/2a 
Bo4e/ławiec nm XXIX/249/08 z  nia 
29 paź ziemnika 2008 m. (poz. 3291) 

 
 

Wokaz bu onków  o wokwa2emowania 
 

Lp. Odres Przeznaczenie 
  R Rhopina R7 Budynek użyteczności publicznej 
  2 Komuny Paryskiej R4 Do sprzedaży 
  3 Komuny Paryskiej 8a Do sprzedaży lub remontu 
  4 Piaskowa R Do sprzedaży lub remontu 
  5 Piaskowa 2 Do sprzedaży lub remontu 
  6 Piaskowa R2 Do sprzedaży 
  7 Rgorzelecka 23 Do sprzedaży 
  8 Rgorzelecka 34 Do sprzedaży 
  9 Rgorzelecka 36 Do sprzedaży 
R0. Żwirki i Wigury R2 Do remontu 
RR. Mazowiecka 2 Do sprzedaży 

 
 
 

3292 

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 
NR XXIX/252/08 

z dnia 29 września 2008 r. 

w  /pmawie  zmiano  uchwało  nm XXIII/227/04  Ra o  Mia/2a  Bo4e/ławiec 
z  nia 8 wmześnia 2004 m. w /pmawie na ania /2a2u2u Miei/kiemu Ośmo kowi 
Pomoco Społecznei w Bo4e/ławcu, zmienionei uchwałą nm XLI/410/05 z  nia 
30 4i/2opa a 2005 m.  omaz  uchwałą  nm  LIV/510/06  z   nia 25 paź ziemnika 

2006 m. 

 Na podstawie art. R8 ust. R i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca R990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 200R r. Nr R42, 
poz. R59R; zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr RR3, poz. 984, Nr R53, poz. R27R, Nr 2R4, poz. R806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 7R7, Nr R62, poz. R568; z 2004 r. Nr R02, poz. R055, Nr RR6, 
poz. R203, z 2005 r. Nr R72, poz. R44R, Nr R75, poz. R457, z 2006 r. 
Nr R7, poz. R28, Nr R8R, poz. R337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr R38, 
poz. 974, Nr R73, poz. R2R8) w związku z art. 3R ust. R ustawy z dnia 7 
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 
R92, poz. R378, zmiany Dz. U. z 2008 r. Nr R34, poz. 850) Rada Miasta 
Bolesławiec uchwala, co następuje: 

 
 

§ R 

W uchwale nr XXIII/227/04 Rady Miasta Bolesła-
wiec z dnia 8 września 2004 r. w sprawie nadania 
statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Bolesławcu wprowadza się następujące zmiany: 
R) w § R w postanowieniach ogólnych dodaje się 

pkt RR w brzmieniu: 
„RR) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomo-

cy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz. U. Nr R92, poz. R378 ze zm.); 

2) w § 4 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
„5. Ośrodek realizuje zadania z zakresu admini-

stracji rządowej zlecone gminie, związane 
z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z wun-
duszu alimentacyjnego oraz podejmowaniem 
działań wobec dłużników alimentacyjnych, 
zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. 

o pomocy osobom uprawnionym do alimen-
tów, na podstawie upoważnienia Rady Mia-
sta Bolesławiecw. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Bolesławiec. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 
 
 PRREWODNIRRERO RODZ 

 JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK 
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3293 

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 
NR XXIX/253/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w /pmawie upoważnienia Domek2oma Miei/kiego Ośmo ka Pomoco Społecznei 
w Bo4e/ławcu   o zała2wiania  in owi ua4noch /pmaw z zakme/u a mini/2macii 

pub4icznei 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca R990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R; zmiany Dz. U. 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr RR3, poz. 984, Nr R53, poz. 
R27R, Nr 2R4, poz. R806, z 2003 r. Nr 80, poz. 7R7, Nr R62, poz. R568; z 
2004 r. Nr R02, poz. R055, Nr RR6, poz. R203, z 2005 r. Nr R72, poz. 
R44R, Nr R75, poz. R457, z 2006 r. Nr R7, poz. R28, Nr R8R, poz. R337 
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr R38, poz. 974, Nr R73, poz. R2R8) w 
związku  z art. 3R ust. R ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr R92, poz. R378, zmiany: Dz. U. z 
2008 r. Nr R34, poz. 850) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: 

 
 

§ R 

Upoważnia  się  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bolesławcu do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji pu-
blicznej związanych z podejmowaniem działań wo-
bec dłużników alimentacyjnych, zgodnie z ustawą 
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Bolesławiec.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
R października 2008 r. 
 
 
 
 PRREWODNIRRERO RODZ 

 JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK 

 
 
 

3294 

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 
NR XXIX/258/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w /pmawie 2mobu u zie4ania  o2acii  4a niepub4icznoch pmze /zko4i, o  ziałów 
pmze /zko4noch  w  niepub4icznoch  /zkołach  po /2awowoch,  ze/połów 
wochowania   pmze /zko4nego  i  punk2ów   pmze /zko4noch   omaz   /po/obu 

moz4iczania 2och  o2acii 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt R5 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie (Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R; zmiany Dz. U. z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr RR3, poz. 984, Nr R53, poz. R27R, 
Nr 2R4, poz. R806, z 2003 r. Nr 80, poz. 7R7, Nr R62, poz. R568, 
z 2004 r. Nr R02, poz. R055, Nr RR6, poz. R203, z 2005 r. Nr R72, 
poz. R44R, Nr R75, poz. R457, z 2006 r. Nr R7, poz. R28, Nr R8R, 
poz. R337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr R38, poz. 974, Nr R73, 
poz. R2R8) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września R99R r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zmiany Dz. U. z 2004 r. 
Nr 273, poz. 2703, Nr 28R, poz. 278R, z 2005 r. Nr R7, poz. R4R, Nr 94, 
poz. 788, Nr R22, poz. R020, Nr R3R, poz. R09R, Nr R67, poz. R400, 
Nr 249, poz. 2R04, z 2006 r. Nr R44, poz. R043, Nr 208, poz. R532, 
Nr 227, poz. R658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr RR5, 
poz. 79R, Nr R20, poz. 8R8, Nr R80, poz. R280, Nr R8R, poz. R292, 
z 2008 r. Nr 70, poz. 4R6, Nr R45, poz. 9R7) Rada Miasta Bolesławiec  
uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 296 –  23769  – Poz. 3294 
 

§ R 

Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji 
przekazywanych z budżetu Gminy Miejskiej Bole-
sławiec dla podmiotów prowadzących na terenie 
gminy niepubliczne przedszkola, oddziały przed-
szkolne w niepublicznych szkołach podstawowych, 
zwane dalej „oddziałami przedszkolnymiw, zespoły 
wychowania przedszkolnego, zwane dalej „zespo-
łamiw i punkty przedszkolne, zwane dalej „punkta-
miw. 

§ 2 

R. Podmiotom prowadzącym niepubliczne przed-
szkola przysługuje dotacja na każdego ucznia 
w wysokości równej 75% planowanych wydat-
ków bieżących zapisanych w uchwale budżeto-
wej, wg stanu na początek roku budżetowego 
ponoszonych w publicznych przedszkolach na 
terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, w przeli-
czeniu na jednego ucznia z tym, że na każdego 
ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 
kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego 
ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. 

2. Podmiotom prowadzącym oddziały przedszkolne 
w niepublicznych szkołach podstawowych przy-
sługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 
równej 75% planowanych wydatków bieżących 
zapisanych w uchwale budżetowej, wg stanu na 
początek roku budżetowego ponoszonych 
w oddziałach przedszkolnych przy publicznych 
szkołach podstawowych na terenie Gminy Miej-
skiej Bolesławiec, w przeliczeniu na jednego 
ucznia z tym, że na każdego ucznia niepełno-
sprawnego w wysokości równej kwocie przewi-
dzianej na niepełnosprawnego ucznia w części 
oświatowej subwencji ogólnej. 

3. Podmiotom prowadzącym zespoły i punkty przy-
sługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 
równej 40% planowanych wydatków bieżących 
zapisanych w uchwale budżetowej, wg stanu na 
początek roku budżetowego ponoszonych na 
jednego ucznia w przedszkolach publicznych na 
terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. 

§ 3 

R. Dotacji udziela się na okres jednego roku budże-
towego, na wniosek podmiotu prowadzącego 
niepubliczne przedszkole, oddział przedszkolny, 
zespół lub punkt. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Pre-
zydenta Miasta, nie później niż do 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien 
zawierać następujące dane: 
R) nazwę i adres podmiotu prowadzącego nie-

publiczne przedszkole, oddziały przedszkolne, 
zespół lub punkt, 

2) nazwę i adres niepublicznego przedszkola, 
niepublicznej szkoły z oddziałami przedszkol-
nymi, zespołu lub punktu, 

3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewi-
dencji niepublicznych przedszkoli, szkół 
i placówek niepublicznych o uprawnieniach 
szkoły publicznej i innych worm wychowania 

przedszkolnego, prowadzonej przez Gminę 
Miejską Bolesławiec, 

4) planowaną liczbę uczniów w roku, którego 
dotyczy wniosek, 

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego, 
na który ma być przekazywana dotacja. 

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr R do niniej-
szej uchwały. 

§ 4 

R. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole, 
oddział przedszkolny, zespół lub punkt przekazu-
je Prezydentowi Miasta w terminie do 5. dnia 
każdego miesiąca rozliczenie dotacji za miesiąc 
poprzedni zawierające inwormację o średniej licz-
bie uczniów w miesiącu poprzednim oraz inwor-
mację o liczbie uczniów zapisanych na miesiąc 
bieżący. Rakres danych, które powinny być za-
warte w rozliczeniu, określa załącznik nr 2 do 
uchwały. 

2. Dotacja na dany miesiąc przekazywana jest na 
wskazany we wniosku rachunek bankowy, 
w terminie do 25. dnia każdego miesiąca. 

3. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma cha-
rakter zaliczkowy. 

4. Wysokość wypłacanej zaliczkowo dotacji kory-
gowana będzie w kolejnym miesiącu w oparciu 
o inwormacje zawarte w rozliczeniu, o którym 
mowa w ust. R, nadpłata zaliczona zostanie na 
poczet kolejnej raty, natomiast niedopłata 
zwiększy dotację na kolejny miesiąc. 

§ 5 

Utrata prawa do dotacji następuje w przypadku: 
R) zaprzestania prowadzenia działalności przez nie-

publiczne przedszkole, niepubliczną szkołę pod-
stawową z oddziałami przedszkolnymi, zespół 
lub punkt, 

2) wykreślenia niepublicznego przedszkola, niepu-
blicznej szkoły podstawowej z oddziałami przed-
szkolnymi, zespołu lub punktu z ewidencji 
z przyczyn określonych w art. 83 ustawy o sys-
temie oświaty. 

§ 6 

R. Ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji pod-
miot prowadzący przedszkole, oddział przed-
szkolny, zespół lub punkt dokonuje w terminie 
do R5 lutego roku następnego na druku stano-
wiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Dotacje udzielone z budżetu gminy w nadmiernej 
wysokości podlegają zwrotowi do budżetu gmi-
ny wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 
dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 
28 lutego roku następującego po roku, w któ-
rym udzielono dotacji. 

3. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości 
są dotacje otrzymane z budżetu gminy w wyso-
kości wyższej niż należna wyliczona na średnią 
liczbę uczniów w roku. 

4. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji 
w terminie określonym w ust. R Prezydent Mia-
sta wydaje decyzję określającą kwotę dotacji 
przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami 
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w wysokości określonej jak dla zaległości podat-
kowych i termin jej zwrotu. 

5. W ramach rozliczenia w terminie do 30 kwietnia 
dotowanemu przekazuje się wyrównanie dotacji 
należnej za rok poprzedni, w przypadku przeka-
zania zaliczkowo dotacji niższej niż należna za 
dany rok. 

§ 7 

Liczbę uczniów w niepublicznym przedszkolu, od-
dziale przedszkolnym, zespole lub punkcie ustala 
się na podstawie zapisów w ewidencji uczniów, 
uwzględniając następujące zasady: 
R) liczbę uczniów w danym miesiącu podmiot pro-

wadzący niepubliczne przedszkole, oddział 
przedszkolny, zespół lub punkt ustala jako liczbę 
uczniów, którzy wigurowali w ewidencji w tym 
miesiącu i zapisani byli w dzienniku zajęć, 

2) w okresie przerwy w pracy niepublicznego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego, zespołu, 
punktu przyjmuje się średnią liczbę uczniów 
z trzech miesięcy poprzedzających przerwę, 

3) w przypadku braku przerwy pkt 2 nie ma zasto-
sowania. 

§ 8 

Prezydent Miasta ma prawo do: 
R) wglądu do dokumentacji dotyczącej ewidencji 

uczniów i dzienników zajęć, 
2) żądania inwormacji niezbędnych do starań 

o zwrot kosztów dotacji od gmin, których 
mieszkańcem jest uczeń przedszkola niebędący 
mieszkańcem Gminy Miejskiej Bolesławiec. 

§ 9 

R. Prezydent Miasta w terminie 2R dni od dnia 
uchwalenia uchwały budżetowej lub przekazuje 
osobom prowadzącym niepubliczne przedszkola, 
oddziały przedszkolne, zespoły lub punkty inwor-
mację o wysokości dotacji przysługującej na jed-
nego ucznia w danym roku budżetowym, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Inwormację o wysokości dotacji przysługującej 
na ucznia  niepełnosprawnego  Prezydent  Mia-
sta przekazuje w terminie R4 dni od daty otrzy-
mania  z  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej 
„Metryczki" subwencji oświatowej na dany rok 
budżetowy. 

§ R0 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta. 

§ RR 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 PRREWODNIRRERO RODZ 

 JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK 
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Oałącznik nm 1  o uchwało Ra o Mia-
/2a Bo4e/ławiec nm XXIX/258/08 z  nia 
29 paź ziemnika 2008 m. (poz. 3294) 
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Oałącznik nm 2  o uchwało Ra o Mia-
/2a Bo4e/ławiec nm XXIX/258/08 z  nia 
29 paź ziemnika 2008 m. (poz. 3294) 
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Oałącznik nm 3  o uchwało Ra o Mia-
/2a Bo4e/ławiec nm XXIX/258/08 z  nia 
29 paź ziemnika 2008 m. (poz. 3294) 
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UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 
NR XXIX/260/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w /pmawie okmeś4enia /2awek po a2ku o  niemuchomości 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R; zmiany 
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558: Nr RR3, poz. 984; 
Nr R53, poz. R27R; Nr 2R4, poz. R806; z 2003 r. Nr 80, poz. 7R7; Nr R62, 
poz. R568; z 2004 r. Nr R02, poz. R055; Nr RR6, poz. R203; z 2005 r. 
Nr R72, poz. R44R, Nr R75, poz. R457; z 2006 r. Nr R7, poz. R28; Nr R8R, 
poz. R337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr R38, poz. 974; Nr R73, 
poz. R2R8) w związku z art. 5 ustawy z dnia R2 stycznia R99R r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Nr R2R, poz. 844, Nr 220, 
poz. R60R, Nr 225, poz. R635, Nr 245, poz. R775, Nr 249, poz. R828, 
Nr 25R, poz. R847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585; Nr RR6, poz. 730) Rada 
Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: 

 
 

§ R 

Określa się wysokość stawek podatku od nieru-
chomości na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 
w wysokości: 
1) o  gmun2ów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwaliwi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,73 zł od R m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,63 zł  
od R ha powierzchni,  

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,27 zł od R m 2 powierzchni. 

2) o  bu onków 4ub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,55 zł od R m2  powierzchni 

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 18,58 zł od R m2  
powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwaliwikowanym 
materiałem siewnym – 8,35 zł od R m2  po-
wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3,61 zł od R m2  powierzchni 
użytkowej, 

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

blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 6,20 zł od R m2  powierzchni użytko-
wej. 

3) o  bu ow4i – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. R pkt 3 i ust. 3–7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Bolesławiec. 

§ 3 

R dniem R stycznia 2009 r. traci moc uchwała 
nr XVI/R27/08 z dnia 28 listopada 2008 r. 
w sprawie określenia stawek podatku od nierucho-
mości (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2007 r. Nr 296, 
poz. 3875). 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia R stycznia 2009 r. 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń 
Rady Miasta Bolesławiec, Urzędu Miasta Bolesła-
wiec  oraz w Biuletynie Inwormacji Publicznej. 
 
 
 PRREWODNIRRERO RODZ  

 JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 
NR XXIX/261/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w  /pmawie  okmeś4enia  za/a   u/2a4ania,  pobomu,  2emminów  pła2ności 
i wo/okości  /2awek  opła2o  2amgowei   omaz   inka/en2ów  i  wonagmo zenia 

za inka/o 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R; zmiany 
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558: Nr RR3, poz. 984; 
Nr R53, poz. R27R; Nr 2R4, poz. R806; z 2003 r. Nr 80, poz. 7R7; Nr R62, 
poz. R568; z 2004 r. Nr R02, poz. R055; Nr RR6, poz. R203; z 2005 r. 
Nr R72, poz. R44R, Nr R75, poz.R457; z 2006 r. Nr R7, poz. R28; Nr R8R, 
poz. R337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr R38, poz. 974; Nr R73, 
poz. R2R8) oraz art. R9 pkt R lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia R2 stycznia 
R99R r. o podatkach i opłatach lokalnychR (t.j. z 2006 r. Nr R2R, poz. 844, 
Nr 220, poz. R60R, Nr 225, poz. R635, Nr 245, poz. R775, Nr 249, 
poz. R828, Nr 25R, poz. R847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585; Nr RR6, 
poz. 730) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: 

 
 

§ R 

Określa się dzienne stawki opłaty targowej pobiera-
nej na obszarze miasta Bolesławiec od osób wizycz-
nych i osób prawnych oraz jednostek organizacyj-
nych nieposiadających osobowości prawnej, doko-
nujących sprzedaży na targowiskach, zdewiniowa-
nych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, 
zgodnie z załącznikiem nr R do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprze-
dającego w dniu sprzedaży. 

§ 3 

Rwalnia się z opłaty targowej działalność gastro-
nomiczną, handlową i usługowo-rozrywkową pro-
wadzoną na obszarze miasta Bolesławiec podczas 
organizowanych lub współorganizowanych przez 
Gminę Miejską Bolesławiec imprez, westynów 
i kiermaszów. 

§ 4 

R. Rarządza się pobór opłaty targowej w drodze 
inkasa. 

2. Inkasentami opłaty targowej na obszarze Miasta 
Bolesławiec są podmioty określone w załączniku 
nr 2. 

3. Ra pobór opłaty targowej inkasentom przysługu-
je wynagrodzenie w wormie prowizji od zainka-
sowanych kwot w wysokości 30%. 

4. Inkasenci obowiązani są do pobierania dziennej 
opłaty targowej od podmiotów dokonujących 
sprzedaży na targowisku i wpłacania jej we wła-
ściwym terminie organowi podatkowemu. 

5. Inkasenci każdorazowo potwierdzają pobranie 
opłaty targowej kwitariuszem przychodowym  
będącym drukiem ścisłego zarachowania. 

6. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci 
w całości wpłacają w terminie 7 dni po zakoń-
czeniu każdego miesiąca na rachunek Urzędu 
Miasta Bolesławiec. 

7. Rozliczenie przysługującego inkasentom wyna-
grodzenia następuje w ciągu R4 dni od daty 
przedłożenia waktury. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Bolesławiec. 

§ 6 

R dniem R stycznia 2009 r. traci moc uchwała 
nr XVI/R3R/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 
28 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad 
ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości 
stawek opłaty targowej oraz  inkasentów i wyna-
grodzenia za inkaso, zmieniona uchwałą 
nr XXII/206/08 Rady Miasta Bolesławiec  z dnia 
23 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2007 r. 
Nr 267, poz. 4036; z 2008 r. Nr R29, poz. R529). 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia R stycznia 2009 r. 

§ 8 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń 
Rady Miasta Bolesławiec, Urzędu Miasta Bolesła-
wiec oraz w Biuletynie Inwormacji Publicznej. 
 
 
 PRREWODNIRRERO RODZ 

 JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK 
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Oałącznik nm 1  o uchwało Ra o Mia-
/2a Bo4e/ławiec nm XXIX/261/08 z  nia 
29 paź ziemnika 2008 m. (poz. 3296) 

 
 

TABELA 
 ziennoch /2awek opła2o 2amgowei 

Lp. Przedmiot  opłaty targowej 
Wysokość stawek 

dziennych w złotych 
  R. Sprzedaż obnośna z ręki, kosza, wiadra itp.   2,50 
  2. Sprzedaży drobnych ilości warzyw, owoców, kwiatów, jaj, sera i masła pocho-

dzących z działki lub gospodarstwa rolnego, przez działkowiczów i rolników 
 

  2,00 
  3. Sprzedaż z motocykla, roweru, wózka itp.   3,00 
  4. Sprzedaż z samochodu osobowego lub z przyczepy: 

a) za zajęcie dodatkowej powierzchni poza samochodem lub przyczepą za R m2 
powierzchni 

  8,00 
 

  2,00 
  5. Sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 t: 

a) za zajęcie dodatkowej powierzchni poza samochodem za R m2 powierzchni 
RR,00 
  2,00 

  6. Sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t: 
a) za zajęcie dodatkowej powierzchni poza samochodem za R m2 powierzchni 

R5,00 
  2,00 

  7. Sprzedaż z samochodu ciężarowego lub ciągnika z przyczepą produktów rolnych 
wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym: 
a) za zajęcie dodatkowej powierzchni poza samochodem ciężarowym i ciągni-

kiem z przyczepą za R m2 powierzchni 

 
  9,00 

 
  2,00 

  8. Sprzedaż z wozu konnego: 
a) za zajęcie dodatkowej powierzchni poza wozem konnym za R m2 powierzch-

ni 

  5,00 
 

  2,00 
  9. Sprzedaż przy ławach i stołach za R m2 zajętej powierzchni    3,00 
R0. Sprzedaż prowadzona w kioskach i w przenośnych pawilonach za R m2 po-

wierzchni terenu: 
a) za zajęcie do 20 m2  
b) za zajęcie powyżej 20 m2, za każdy dodatkowy  R m2 powierzchni 

 
 

  0,40 
  0,50 

RR. Sprzedaż prowadzona na stoiskach i na straganach za R m2 powierzchni terenu    4,00 
R2. Sprzedaż towarów wystawionych poza nieruchomość znajdującą się na terenie 

targowiska za R m2 powierzchni, 
a) za zajęcie do R0 m2  
b) za zajęcie  powyżej R0 m2, za każdy dodatkowy R m2 powierzchni  

 
 

  0,30 
  3,00 

 
Objaśnienia: 

R. Opłata za R m2 – opłata za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajętej na sprzedaż. 

2. Przyczepa – także czasowo umiejscowiona lub pozbawiona kół. 

3. Stoisko – odpowiednio urządzony punkt sprzedaży, poza ławami i stołami. 

4. Stragan – niewielki, prowizorycznie urządzony punkt sprzedaży, również tzw. „żabyw i „szczękiw. 
 

 
 

Oałącznik nm 2  o uchwało Ra o Mia-
/2a Bo4e/ławiec nm XXIX/261/08 z  nia 
29 paź ziemnika 2008 m. (poz. 3296) 

 
 

WYKAO 
inka/en2ów opła2o 2amgowei na ob/zamze Mia/2a Bo4e/ławiec 

 
Lp. Inkasent Obsługiwany obszar Miasta 
R. Rentrum Handlowe „WESOŁOw, 

Rygmunt Hawtarczuk, 
– zarządca targowiska położonego przy ul. Wesołej  

– targowisko przy ul. Wesołej  

2. Miejski Rakład Gospodarki Komunalnej  
sp. z o. o. w Bolesławcu 
– zarządca targowiska położonego przy ul. Jelenio-

górskiej 

– targowisko przy ul. Jeleniogórskiej, 
– pozostały obszar Miasta Bolesławiec, z wy-

łączeniem targowiska przy ul. Wesołej. 
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3297 

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 
NR XXIX/262/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w /pmawie okmeś4enia wo/okości /2awek po a2ku o  śmo ków 
2man/pom2owoch 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R; zmiany 
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr RR3, poz. 984; 
Nr R53, poz. R27R; Nr 2R4, poz. R806; z 2003 r. Nr 80, poz. 7R7; Nr R62, 
poz. R568; z 2004 r. Nr R02, poz. R055; Nr RR6, poz. R203; z 2005 r. 
Nr R72, poz. R44R, Nr R75, poz. R457; z 2006 r. Nr R7, poz. R28; Nr R8R, 
poz. R337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr R38, poz. 974; Nr R73, 
poz. R2R8) oraz art. R0 ustawy z dnia R2 stycznia R99R r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Nr R2R, poz. 844, Nr 220, poz. R60R, Nr 
225, poz. R635, Nr 245, poz. R775, Nr 249, poz. R828, Nr 25R, 
poz. R847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585; Nr RR6, poz. 730)  Rada  Miasta 
Bolesławiec uchwala, co następuje: 

 

§ R 

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w sposób następujący:  

1) o  /amocho ów ciężamowoch o  opu/zcza4nei ma/ie całkowi2ei poiaz u:  
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  –    537 zł,  
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   –    859 zł,  
c) powyżej 9 ton do poniżej R2 ton    – 1.073 zł,  

2) o  /amocho ów ciężamowoch o  opu/zcza4nei ma/ie całkowi2ei mównei 4ub woż/zei niż 12 2on 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita pojazdu 

(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 

Dwie o/ie 
R2 R3 R.073 R.R8R 
R3 R4 R.073 R.R8R 
R4 R5 R.R8R R.288 
R5  R.288 R.395 

Tmzo o/ie  
R2 R7 R.288 R.395 
R7 R9 R.288 R.395 
R9 2R R.395 R.503 
2R 23 R.395 R.503 
23 25 R.503 R.6R0 
25  R.503 R.6R0 

Cz2emo o/ie i więcei  
R2 25 R.503 R.7R7 
25 27 R.503 R.7R7 
27 29 R.6R0 R.825 
29 3R R.7R7 2.4R2 
3R  R.7R7 2.626 

 
 
3) o  ciągników /io łowoch i ba4a/2owoch pmzo/2o/owanoch  o użowania łącznie z naczepą o  opu/z-

cza4nei ma/ie całkowi2ei ze/połu poiaz ów o  3,5 2ono i poniżei 12 2on – 1.073 zł  
 
 
4) o  ciągników /io łowoch i ba4a/2owoch pmzo/2o/owanoch  o użowania łącznie z naczepą o  opu/z-

cza4nei ma/ie całkowi2ei ze/połu poiaz ów mównei 4ub woż/zei niż 12 2on  
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku  w złotych 

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

pneumatycznym lub uznanym 
za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie o/ie     
R2 R8 R.R8R R.288 
R8 25 R.395 R.503 
25 3R R.6R0 R.7R7 
3R  R.825 R.980 

Tmzo o/ie     
R2 40 R.825 2.039 
40  2.039 2.472 

5) o  pmzoczep i naczep, k2óme łącznie z poiaz em /i4nikowom po/ia aią  opu/zcza4ną ma/ę całkowi2ą o  
7 2on i poniżei 12 2on (z woią2kiem związanoch wołącznie z  ziała4nością mo4niczą pmowa zoną pmzez 
po a2nika po a2ku mo4nego) – 751 zł 

6) o  pmzoczep i naczep, k2óme łącznie z poiaz em /i4nikowom po/ia aią  opu/zcza4ną ma/ę całkowi2ą 
mówną 4ub woż/zą niż 12 2on (z woią2kiem związanoch wołącznie z  ziała4nością mo4niczą pmowa zoną 
pmzez po a2nika po a2ku mo4nego) 

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 

Je na oś     
R2 R8    859 R.073 
R8 25    966 R.R8R 
25  R.073 R.288 

Dwie o/ie     
R2 28    966 R.073 
28 33 R.073 R.R8R 
33 38 R.288 R.395 
38  R.288 R.7R7 

Tmzo o/ie     
R2 38 R.288 R.395 
38  R.395 R.503 

7) o  au2obu/ów, w za4eżności o  4iczbo miei/c  o /ie zenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc     – 1.448 zł,  
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.844 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec. 

§ 3 

R dniem R stycznia 2009 r. traci moc uchwała nr XVI/R32/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopa-
da 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. 
Doln. z 2007 r. Nr 296, poz. 3880).  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia R stycznia 2009 r. 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta Bolesławiec, Urzędu Miasta Bolesławiec 
oraz w Biuletynie Inwormacji Publicznej. 
 
 PRREWODNIRRERO RODZ  

 JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK 
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3298 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
NR XXX/266/08 

z dnia 27 października 2008 r. 

w /pmawie okmeś4enie /zczegółowoch za/a  i 2mobu umamzania, o maczania 4ub 
mozkła ania na ma2o /pła2o na4eżności pieniężnoch,  o k2ómoch nie /2o/uie /ię  
pmzepi/ów  u/2awo  –  Om onacia   po a2kowa,   pmzopa aiącoch  Mia/2u 

Legnica 4ub iei ie no/2kom omganizacoinom 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt R5 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr RR3, poz. 984, Nr R53, poz. R27R 
i Nr 2R4, poz. R806; z 2003 r. Nr 80, poz. 7R7 i Nr R62, poz. R568, 
z 2004 r. Nr R02, poz. R055, Nr RR6, poz. R203 i Nr R67, poz. R759, 
z 2005 r. Nr R72, poz. R44R i Nr R75, poz. R457, z 2006 r. Nr R7, 
poz. R28 i Nr R8R, poz. R337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr R38, 
poz. 974 i Nr R73, poz. R2R8) oraz w związku z art. 43 ust. 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o winansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2R04, Nr R69, poz. R420, z 2006 r. Nr 45, poz. 3R9, Nr R04, 
poz. 708, Nr R70, poz. R2R7, Nr R70, poz. R2R8, Nr R87, poz. R38R, 
Nr 249, poz. R832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr RR5, 
poz. 79R, Nr R40, poz. 984) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ R 

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb uma-
rzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania 
na raty należności  przypadających Miastu Legnica 
lub jego jednostkom organizacyjnym z tytułu należ-
ności pieniężnych, do których nie stosuje się prze-
pisów ustawy z dnia 29 sierpnia R997 r. – Ordyna-
cja podatkowa, zwanych dalej „należnościamiw 
wobec osób wizycznych, osób prawnych oraz in-
nych jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, zwanych dalej „ dłużnikamiw. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
R) należności pieniężnej – rozumie się przez to 

wymagalną należność główną, odsetki za zwło-
kę oraz inne koszty dochodzenia zwrotu, według 
stanu na dzień podjęcia decyzji, 

2) dłużniku – rozumie się przez to osobę wizyczną, 
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie-
posiadającą osobowości prawnej, 

3) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Legni-
ca oraz jej jednostki organizacyjne, w tym Urząd 
Miasta  Legnicy, 

4) przedsiębiorcy – rozumie się przedsiębiorcę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności  gospodarczej 
(Dz. U. z 2004 r. Nr R73, poz. R807 z późn. 
zm.), 

5) organie uprawnionym – rozumie się przez to 
organ wymieniony w  § 4 uchwały, 

6) kompletnym wniosku – rozumie się przez to 
wniosek zawierający wszystkie dokumenty nie-
zbędne do merytorycznego i ostatecznego roz-
strzygnięcia wniosku oraz kontrasygnatę Skarb-
nika Miasta lub głównego księgowego gminnej 
jednostki organizacyjnej i opinię radcy prawne-
go, o których mowa w § 4 ust. 2 uchwały. 

§ 3 

R. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłaty należności pieniężnych, o których mowa 
w niniejszej uchwale na rzecz przedsiębiorców 
stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w spra-
wach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) 
w ramach zasady de minimis oraz obowiązku 
sprawozdawczości.  

2. Kierownicy  gminnych  jednostek  oraz  Dyrekto-
rzy Wydziałów Urzędu Miasta sporządzają 
i przekazują  sprawozdania,  o których mowa 
wyżej, w terminie do 20. każdego miesiąca 
po zakończeniu kwartału, a sprawozdanie roczne 
do R5 lutego następnego roku do Gminy, która 
sporządza sprawozdania łączne. 

3. W celu uzyskania pomocy publicznej, o której 
mowa w ust. R, przedsiębiorca zobowiązany jest 
do przedstawienia organowi udzielającemu po-
mocy zaświadczeń o otrzymanej pomocy pu-
blicznej zgodnie z art. 37 ust. R ustawy o po-
stępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej bądź oświadczeń.  

4. Organ udzielający pomocy (upoważniony przez 
Prezydenta Miasta Legnicy) jest zobowiązany 
do wystawiania zaświadczeń o udzielonej po-
mocy publicznej de minimis oraz dopełnienia 
obowiązków w zakresie harmonogramowania, 
rejestrowania i monitorowania pomocy. 
W przypadku gdy należność przekracza sześcio-
krotne przeciętne wynagrodzenie, o którym 
mowa  w  § 4  ust. R  pkt 2  i  decyzję  podej-
muje Prezydent Miasta zaświadczenie oraz obo-
wiązki, o których  mowa,  realizuje  Wydział  
Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę organiza-
cyjną. 
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§ 4 

R. Organami uprawnionymi do podejmowania de-
cyzji o umorzeniu, odroczeniu terminu zapłaty 
lub rozłożeniu na raty spłaty należności są: 
R) Prezydent Miasta Legnicy – bez względu na 

wysokość kwoty należności,  
2) kierownicy jednostek organizacyjnych, jeżeli 

należność nie przekracza sześciokrotnego 
miesięcznego wynagrodzenia określonego 
w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w celu naliczenia odpisu na 
zakładowy wundusz świadczeń socjalnych, dla 
roku poprzedzającego wydanie decyzji. 

2. Przy podejmowaniu decyzji, o których mowa 
w ust. R, wymagana jest:  
R) kontrasygnata głównego księgowego gminnej 

jednostki organizacyjnej, a w przypadkach  
wymienionych  w  ust. R  pkt R  Skarbnika 
Miasta, 

2) opinia prawna radcy prawnego. 

§ 5 

R. Należność może zostać umorzona w całości lub 
w części, jeżeli postępowanie wyjaśniające wy-
każe, że: 
R) należność nie została zaspokojona w toku za-

kończonego postępowania likwidacyjnego lub 
upadłościowego, a dłużnik osoba prawna zo-
stał wykreślony z właściwego rejestru przy 
jednoczesnym braku majątku, z którego moż-
na egzekwować należność, a odpowiedzial-
ność nie przechodzi z mocy prawa na osoby 
trzecie, 

2) dłużnik będący osobą wizyczną zmarł i nie po-
zostawił majątku lub pozostawił majątek nie-
podlegający egzekucji na podstawie odręb-
nych przepisów i nie można ustalić jego na-
stępców prawnych, 

3) niemożliwe jest ustalenie osoby dłużnika lub 
aktualnego miejsca pobytu dłużnika, będące-
go osobą wizyczną, 

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że 
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska 
się kwoty wyższej od kosztów postępowania 
lub gdy prowadzone postępowanie egzeku-
cyjne okaże się bezskuteczne,  

5) należności uległy przedawnieniu, 
6) za umorzeniem przemawiają szczególne 

względy gospodarcze i społeczne lub gdy 
umorzenie jest uzasadnione ważnym intere-
sem dłużnika, w szczególności jeśli przema-
wia za tym wyjątkowo trudna sytuacja do-
chodowa, a w przypadku osób wizycznych 
również sytuacja rodzinna. 

2. Umorzenie należności wymienionych w ust. R 
może nastąpić na wniosek dłużnika lub z inicja-
tywy wierzyciela na podstawie kompletnego 
wniosku. 

3. Umorzenie należności głównej powoduje również 
umorzenie  odsetek ustawowych za zwłokę 
w całości lub w takiej części, w jakiej umorzono 
należność główną.  

4. Umorzenie należności, za które odpowiada soli-
darnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, 
gdy okoliczności uzasadniające umorzenie za-
chodzą co do wszystkich dłużników. 

§ 6 

R. W przypadkach uzasadnionych względami go-
spodarczymi, społecznymi oraz ważnym intere-
sem dłużnika, a także biorąc pod uwagę uzasad-
niony  interes  wierzyciela,  Prezydent  Miasta 
Legnicy i kierownicy jednostek organizacyjnych 
są uprawnieni do odraczania terminu spłaty lub 
do rozkładania spłaty należności na raty. Pod-
stawę wydania decyzji stanowi kompletny wnio-
sek. Jeżeli przedstawione dokumenty są niewy-
starczające do ustalenia istnienia lub nieistnienia 
przesłanek do udzielenia umorzenia, odroczenia 
lub rozłożenia na raty spłaty należności pienięż-
nych, organ uprawniony wzywa dłużnika do 
uzupełnienia wniosku. Nieuzupełnienie wniosku 
w wyznaczonym terminie powoduje pozosta-
wienie go bez rozpatrzenia. 

2. Okres spłaty należności uzależniony jest od sy-
tuacji winansowej dłużnika oraz wysokości zadłu-
żenia. 

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono 
lub którą rozłożona na raty, nie pobiera się odse-
tek ustawowych za zwłokę za okres od dnia 
podjęcia decyzji do dnia, który został w decyzji 
określony jako termin płatności. 

4. Jeżeli w terminie określonym w decyzji dłużnik 
nie dokonał zapłaty którejkolwiek raty, bądź nie 
dokonał zapłaty odroczonej należności, terminem 
do zapłaty pozostaje termin określony pierwot-
nie. 

5. Maksymalny okres spłaty należności nie może 
przekraczać 36 miesięcy, z wyjątkiem należno-
ści czynszowych oraz innych opłat za używanie 
lokali mieszkalnych, gdzie okres spłaty nie może 
przekroczyć 60 miesięcy. 

6. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na 
raty spłaty należności może nastąpić wyłącznie 
na umotywowany wniosek dłużnika. 

§ 7 

Organ uprawniony może cownąć swoją decyzję 
o umorzeniu, odroczeniu terminu zapłaty lub rozło-
żeniu spłaty na raty w przypadku, gdy: 
R) dowody, na podstawie których ustalono istotne 

okoliczności waktycznie okazały się wałszywe, 
2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa, 
3) wyjdą na jaw istotne dla sprawy okoliczności 

waktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu 
wydania decyzji, nieznane wcześniej organowi 
uprawnionemu. 

§ 8 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 
zobowiązani są do: 
R) prowadzenia ewidencji umorzeń, odroczeń i roz-

kładania należności na raty, 
2) składania Prezydentowi Miasta Legnicy w termi-

nie do 3R lipca i 3R stycznia półrocznych spra-
wozdań co do umorzeń, odroczeń i rozkładania 
na raty należności. 
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§ 9 

Wnioski o umorzenie należności i udzielenie ulg 
nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały 
podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach okre-
ślonych niniejszą uchwałą. 

§ R0 

Traci moc uchwała nr XLV/473/06 Rady Miejskiej 
Legnicy z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypa-
dających miastu Legnica lub jej jednostkom organi-
zacyjnym (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 95, poz. R644). 

§ RR 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Legnicy. 

§ R2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRREWODNIRRERZ RODZ 

 ROBERT KROPIWNICKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3299 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
NR XXX/268/08 

z dnia 27 października 2008 r. 

zmieniaiąca uchwałę w /pmawie powołania Mło zieżowei Ra o Miei/kiei 
Legnico 

 Na podstawie art. 5b ust. 3 i art. 7 ust. R pkt R7 ustawy z dnia 
8 marca R990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200R r. Nr R42, 
poz. R59R, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr RR3, poz. 984, 
Nr R53, poz. R27R i Nr 2R4, poz. R806, z 2003 r. Nr 80, poz. 7R7 
i Nr R62, poz. R568, z 2004 r. Nr R02, poz. R055 i Nr RR6, poz. R203, 
z 2005 r. Nr R72, poz. R44R i Nr R75, poz. R457, z 2006 r. Nr R7, 
poz. R28, Nr R8R, poz. R337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr R38, 
poz. 974 i Nr R73, poz. R2R8) oraz § R0 pkt R Statutu Młodzieżowej Rady 
Miejskiej Legnicy stanowiącym załącznik do uchwały nr XXII/207/08 Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 3R marca 2008 r. w sprawie powołania Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej Legnicy (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr RRR, poz.R289) uchwala 
się, co następuje: 

 
 

§ R 

W Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy 
będącym załącznikiem do uchwały nr XXII/207/08 
Rady Miejskiej Legnicy z dnia 3R marca 2008 r. 
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej 
Legnicy (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr RRR, poz. R289) 
w § R5 w ust. 2 wyraz „statutowegow – skreśla 
się. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

 PRREWODNIRRERZ RODZ 

 ROBERT KROPIWNICKI 
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3300 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
NR XXX/272/08 

z dnia 27 października 2008 r. 

w /pmawie upoważnienia  omek2oma Miei/kiego Ośmo ka Pomoco Społecznei 
w Legnico   o  zała2wiania  in owi ua4noch  /pmaw  z  zakme/u  a mini/2macii 

pub4icznei 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca R990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr RR3, poz. 984, Nr R53, poz. R27R i Nr 2R4, 
poz. R806; z 2003 r. Nr 80, poz. 7R7 i Nr R62, poz. R568, z 2004 r. 
Nr R02, poz. R055, Nr RR6, poz. R203 i Nr R67, poz. R759, z 2005 r. 
Nr R72, poz. R44R i Nr R75, poz. R457, z 2006 r. Nr R7, poz. R28 
i Nr R8R, poz. R337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr R38, poz. 974 
i Nr R73, poz. R2R8) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ R 

Upoważnia się dyrektora Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Legnicy do załatwiania indywi-
dualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz. U. Nr R92, poz. R378 i z 2008 r. Nr R34, 
poz. 850) przypisanych organowi właściwemu 
dłużnika. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 

 PRREWODNIRRERZ RODZ 

 ROBERT KROPIWNICKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3301 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
NR XXX/273/08 

z dnia 27 października 2008 r. 

w /pmawie wamunków i 2mobu w/piemania, w 2om finan/owego, 
mozwoiu /pom2u kwa4ifikowanego 

 Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie 
kwaliwikowanym (Dz. U. Nr R55, poz. R298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448 
i Nr R36, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr R7R, poz. R208) oraz 
art. R8 ust. 2 pkt R5, art. 40 ust. R i art. 42 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R; z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr RR3, poz. 984, Nr R53, poz. R27R i Nr 
2R4, poz. R806, z 2003 r. Nr 80, poz. 7R7 i Nr R62, poz. R568, z 2004 r. 
Nr R02, poz. R055, Nr RR6, poz. R203; z 2005 r. Nr R72, poz. R44R i Nr 
R75, poz. R457, z 2006 r. Nr R7, poz. R28, Nr R8R, poz. R337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr R38, poz. 974 i Nr R73, poz. R2R8) uchwala się, co 
następuje: 
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§ R 

R. Gmina Legnica wspiera, w tym winansowo, roz-
wój sportu kwaliwikowanego. 

2. Wsparcie rozwoju sportu kwaliwikowanego pole-
ga na: 
R) udzieleniu wsparcia winansowego na zadania 

z zakresu rozwoju sportu kwaliwikowanego 
podmiotom prowadzącym działalność 
w zakresie sportu kwaliwikowanego, 

2) przyznawaniu nagród dla zawodników, trene-
rów i działaczy za osiągnięcie wysokich wy-
ników sportowych we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym, 

3) przyznawaniu stypendiów sportowych dla 
zawodników i zawodniczek osiągających wy-
sokie wyniki sportowe we współzawodnic-
twie międzynarodowym lub krajowym, 

4) nieodpłatnym udostępnianiu podmiotom pro-
wadzącym działalność w zakresie sportu 
kwaliwikowanego obiektów sportowych będą-
cych własnością Gminy Legnica, takich jak: 
boiska sportowe, sale sportowe i baseny 
sportowe w obiektach oświatowych, również 
w przypadku kiedy takiemu podmiotowi zo-
stało przyznane wsparcie winansowe, o któ-
rym mowa w pkt R). 

§ 2 

R. Udzielenie wsparcia winansowego na rozwój 
sportu kwaliwikowanego, o którym mowa w § R 
ust. 2 pkt R), odbywa się na wniosek podmiotu 
prowadzącego działalność w zakresie sportu 
kwaliwikowanego. 

2. Wypełniony wniosek, o którym mowa w § 2 
ust. R, należy składać w Kancelarii Urzędu Mia-
sta w Legnicy na wormularzu stanowiącym za-
łącznik nr R do uchwały. 

3. Podmiot prowadzący działalność w zakresie 
sportu kwaliwikowanego ubiegający się o udzie-
lenie wsparcia winansowego na rozwój sportu 
kwaliwikowanego musi ponadto spełniać łącznie 
następujące warunki: 
a) posiadać siedzibę na terenie gminy Legnica, 
b) posiadać licencję przyznaną przez właściwy 

polski związek sportowy. 
4. Decyzję o przyznaniu wsparcia winansowego 

podejmuje Prezydent Legnicy, po uzyskaniu po-
zytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej Legnicy 
właściwej do spraw sportu. 

5. Podstawą udzielenia wsparcia winansowego jest 
umowa zawarta pomiędzy Gminą Legnica 
a podmiotem prowadzącym działalność w zakre-
sie sportu kwaliwikowanego. 

6. Umowa, o której mowa w ust. 5, powinna za-
wierać w szczególności: 
a) dokładne oznaczenie stron umowy, 
b) opis zadania, na jakie wsparcie winansowe 

zostało przyznane, termin i miejsce jego reali-
zacji, 

c) termin wykorzystania wsparcia winansowego, 
nie dłuższy niż do dnia 3R grudnia danego ro-
ku budżetowego, 

d) wysokość wsparcia winansowego, jaką gmina 
przekaże podmiotowi, tryb płatności i termin 
jego przekazania, 

e) ustalenie zasad i terminów rozliczeń udzielo-
nego wsparcia winansowego, 

w) tryb kontroli wykonywania zadania, 
g) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia do-

kumentacji w sposób umożliwiający ocenę 
wykonania zadania pod względem rzeczo-
wym i winansowym, 

h) zobowiązanie podmiotu do poddania się kon-
troli przeprowadzonej ze strony przekazują-
cego wsparcie winansowe, 

i) zobowiązanie podmiotu do realizacji przed-
miotu wsparcia winansowego przestrzegając 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 

j) określenie sankcji z tytułu nienależytego wy-
konania umowy lub wykorzystania wsparcia 
winansowego na inne cele niż określone 
w umowie, 

k) termin zwrotu kwoty wsparcia winansowego 
w przypadku przeznaczenia jej na inne cele 
niż określone w umowie, 

l) termin zwrotu niewykorzystanej części 
wsparcia winansowego oraz termin zwrotu 
w przypadku częściowego niewykonania zle-
conego zadania. 

7. Podmiot prowadzący działalność w zakresie 
sportu kwaliwikowanego obowiązany jest do zło-
żenia sprawozdania z realizacji zleconego zada-
nia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
do uchwały, w terminie określonym w umowie.  

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za 
zgodą stron możliwość zmian w ciągu roku za-
kresu rzeczowego oraz warunków realizacji za-
dania, w wormie aneksu do umowy. 

§ 3 

Rasady przyznawania nagród i stypendiów sporto-
wych, o których mowa w § R ust. 2 pkt 2) i 3), 
regulują odrębne uchwały Rady Miejskiej Legnicy. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Legnicy. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

 PRREWODNIRRERZ RODZ 

 ROBERT KROPIWNICKI 
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Oałącznik nm 1  o uchwało Ra o Miei-
/kiei Legnico nm XXX/273/08 z  nia 
27 paź ziemnika 2008 m. (poz. 3301) 
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27 paź ziemnika 2008 m. (poz. 3301) 
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3302 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIMDOYBOROU 
NR XX/92/2008 

z dnia 24 października 2008 r. 

w /pmawie u/2a4enia ekwiwa4en2u pieniężnego  4a członków Ocho2niczei 
S2mażo   Pożamnei  za  u ział   w    ziałaniach   ma2owniczoch   i   /zko4eniach 
pożamniczoch omganizowanoch pmzez Pań/2wową S2maż Pożamną 4ub gminę 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt R5 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 200R r. Dz. U. Nr R42, poz. R59R z późn. 
zm.) oraz art. 28 ust. R i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia R99R r. o ochronie 
przeciwpożarowej (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr R47, poz. R229 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

 
§ R 

Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach 
ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez 
Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości: 
R) R5 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ra-

towniczym; 
2) R2 zł za każdą godzinę uczestnictwa w szkole-

niu. 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Międzybórz. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ MIEJSKIEJ 

 JULIAN PODGÓRSKI 

 
 

3303 

UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE 
NR 179/XXX/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

w /pmawie okmeś4enia gómnoch /2awek opła2 pono/zonoch pmzez właścicie4i 
niemuchomości   za  u/ługi  w  zakme/ie   o biemania  o pa ów  komuna4noch 

omaz opmóżniania zbiomników bezo płowowoch 

 Na podstawie art. 7 ust. R pkt 3 i art. R8 ust. 2 pkt R5 ustawy z dnia 
8 marca R990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200R r. Nr R42, 
poz. R59R z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
R3 września R996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) zarządza się, co nastę-
puje: 

 
§ R 

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania od-
padów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 
w następujących wysokościach: 
R) odbiór odpadów komunalnych niesegregowa-

nych – w wysokości 60 zł netto/m3; 
2) odbiór odpadów komunalnych zbieranych selek-

tywnie, tzn. z podziałem na co najmniej dwa 
strumienie odpadów – w wysokości 30 zł net-
to/m3; 

3) opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych – w wysokości 
25 zł netto/m3. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Piechowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRREWODNIRRERO 
 RODZ MIOSTO 

 HALINA WIECZOREK 
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3304 

UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE 
NR 182/XXX/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

w  /pmawie   u/2a4enia   miei/cowości,   w  k2ómei   pobiemana   ie/2   opła2a 
miei/cowa, wo/okości /2awek opła2o miei/cowei, 2emminów iei pła2ności 
omaz  zamzą zenia  pobomu  opła2o  miei/cowei  w   mo ze  inka/a,  okmeś4enia 

inka/en2ów i wo/okości wonagmo zenia za inka/o 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. R w związku z art. 4R 
ust. R ustawy z dnia 8 marca R990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 200R r. Nr R42, poz. R59R; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr RR3, poz. 984, Nr R53, poz. R27R, Nr 2R4, poz. R806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 7R7, Nr R62, poz. R568, z 2004 r. Nr R02, poz. R055, Nr RR6, 
poz. R203; z 2005 r. Nr R72, poz. R44R, Nr R75, poz. R457), art. R7 ust. R 
pkt R i ust.5, art. R9 pkt R lit. b i pkt 2 ustawy z dnia R2 stycznia R99R r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, 
poz. R683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr RR0, poz. R039, Nr R88, 
poz. R840, Nr 200, poz. R953, Nr 203, poz. R966, z 2004 r. Nr 92, 
poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr R23, poz. R29R, Nr 28R, 
poz. 2782; z 2005 r. Nr R30, poz. R087, Nr R43, poz. RR99, Nr R64, 
poz. R365, Nr R67, poz. R399 i Dz. U. Nr R69, poz. R4R9), rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia R8 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie po-
winna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową 
(Dz. U. Nr 249, poz. R85R), art. 4 ust. R i art. R3 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu  aktów  normatywnych  i  niektórych  innych 
aktów  prawnych  (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr R90, poz. R606)  Rada  Miasta 
Piechowice uchwala, co następuje: 

 
 

§ R 

R. Ustala się następujące miejscowości, w których 
pobiera się opłatę miejscową: 
R) miasto Piechowice. 

§ 2 

R. Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieraną 
od osób wizycznych przebywających dłużej niż 
dobę w celach wypoczynkowych, szkolenio-
wych lub turystycznych w miejscowościach 
wymienionych w § R w wysokości R,80 za każ-
dy dzień pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Stawka opłaty miejscowej od emerytów, renci-
stów, inwalidów i kombatantów wojennych oraz 
osób małoletnich i osób dorosłych uczących się 
do 25. roku życia wynosi 0,80 zł. 

§ 3 

R. Obowiązek opłaty powstaje z dniem przybycia 
do miejscowości objętej opłatą. 

2. Osoby, od których należna jest opłata miejsco-
wa, zobowiązane są do jej uiszczenia najpóźniej 
w ostatnim dniu pobytu. 

§ 4 

R. Rarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze 
inkasa. 

2. Inkasentami opłaty miejscowej są: osoby wizycz-
ne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej świadczące 
usługi w zakresie zakwaterowania (w tym: domy 
wczasowe, hotele, motele, pensjonaty, sanato-

ria, schroniska, ośrodki kempingowe, pola na-
miotowe i biwakowe, pokoje gościnne, kwatery 
prywatne, gospodarstwa agroturystyczne i go-
spodarstwa ekoturystyczne oraz inne podobne 
obiekty) w stosunku do osób korzystających 
z tych usług. 

3. Inkasenci pobierają opłatę miejscową od osób 
wskazanych w § 2 i wpłacają ją na rachunek 
Urzędu Miasta Piechowice, w terminie do dnia 
R0. każdego miesiąca, za miesiąc ubiegły. 

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysoko-
ści R0% pobranej opłaty miejscowej. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr 97/XV/07 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 24 października 2007 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty miejscowej na terenie 
Miasta Piechowice. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Piechowice. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRREWODNIRRERO 
 RODZ MIOSTO 

 HALINA WIECZOREK 
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3305 

UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE 
NR 183/XXX/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

w /pmawie u/2a4enia wo/okości /2awek po a2ku o  śmo ków 2man/pom2owoch 
w 2009 m. 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. R ustawy z dnia 
8 marca R990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200R r. 
Nr R42, poz. R59R z późn. zm.) oraz art. R0 ust. R i 2 ustawy z dnia 
R2 stycznia R99R r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr R2R, poz. 844) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

 

§ R 

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w następującej wysokości: 

R. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

R. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 623,00 zł 
2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 8R9,00 zł 
3. powyżej 9 ton i poniżej R2 ton 932,00 zł 

 
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż R2 ton: 

    wie o/ie 

 oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

a) nie mniej niż R2 ton, mniej niż R3 ton    953,00 zł R 046,00 zł 
b) nie mniej niż R3 ton, mniej niż R4 ton    988,00 zł R R02,00 zł 
c) nie mniej niż R4 ton, mniej niż R5 ton R 044,00 zł R R65,00 zł 
d) nie mniej niż R5 ton R R02,00 zł R 42R,00 zł 

 
     2mzo o/ie 

 oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

a) nie mniej niż R2 ton, mniej niż R7 ton R R65,00 zł R 454,00 zł 
b) nie mniej niż R7 ton, mniej niż R9 ton R 284,00 zł R 5R0,00 zł 
c) nie mniej niż R9 ton, mniej niż 2R ton R 396,00 zł R 568,00 zł 
d) nie mniej niż 2R ton, mniej niż 23 tony R 5R0,00 zł R 632,00 zł 
e) nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton R 632,00 zł R 792,00 zł 
w) nie mniej niż 25 ton R 750,00 zł R 863,00 zł 

 
 cz2emo o/ie i więcei 

 oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

a) nie mniej niż R2 ton, mniej niż 25 ton 2 R49,00 zł 2 209,00 zł 
b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton 2 274,00 zł 2 330,00 zł 
c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton 2 386,00 zł 2 442,00 zł 
d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż 3R ton 2 498,00 zł 2 690,00 zł 
e) nie mniej niż 3R ton 2 620,00 zł 2 690,00 zł 

 
3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub na-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej R2 ton R 5R0,00 zł 
 
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub nacze-

pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub większej niż R2 ton: 
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 wie o/ie 

 oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

a) nie mniej niż R2 ton, mniej niż R8 ton R 632,00 zł R 687,00 zł 
b) nie mniej niż R8 ton, mniej niż 25 ton R 744,00 zł R 800,00 zł 
c) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 38 ton R 864,00 zł R 978,00 zł 
d) nie mniej niż 38 ton R 978,00 zł 2 R32,00 zł 

 
2mzo o/ie 

 oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

a) nie mniej niż R2 ton, mniej niż 38 ton R 978,00 zł 2 057,00 zł 
b) nie mniej niż 38 ton 2 56R,00 zł 2 69R,00 zł 

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

od 7 ton i poniżej R2 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego                     408,00 zł 

 
 
6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub większą niż R2 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego: 

ie na oś 

 oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

a) nie mniej niż R2 ton, mniej niż R8 ton    467,00 zł 52R,00 zł 
b) nie mniej niż R8 ton, mniej niż 25 ton    52R,00 zł 636,00 zł 
c) nie mniej niż 25 ton    578,00 zł 754,00 zł 

 
 wie o/ie 

 oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

a) nie mniej niż R2 ton, mniej niż 28 ton    636,00 zł 808,00 zł 
b) nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 tony    698,00 zł 965,00 zł 
c) nie mniej niż 33 tony, mniej niż 38 ton    965,00 zł R 465,00 zł 
d) nie mniej niż 38 ton R 304,00 zł R 932,00 zł 

 
2mzo o/ie 

 oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

a) nie mniej niż R2 ton, mniej niż 36 ton    930,00 zł R 038,00 zł 
b) nie mniej niż 36 ton R R38,00 zł R 5R3,00 zł 

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

R. mniej niż R5 miejsc 320,00 zł 
2. mniej niż 30 miejsc 638,00 zł 
3. równej lub wyższej niż 30 miejsc R 278,00 zł 

 
§ 2 

Traci moc uchwała Rady Miasta Piechowice nr 94/XV/07 z dnia 24 października 2007 r. w sprawie usta-
lenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009. 

 
 PRREWODNIRRERO 
 RODZ MIOSTO 

 HALINA WIECZOREK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3306 

UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE 
NR 184/XXX/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

w /pmawie u/2a4enia wo/okości /2awek opła2o 2amgowei 
na 2emenie Mia/2a Piechowice 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R 
z późn. zm.) oraz art. R5 i art. R9 pkt R litera a i pkt 2 ustawy z dnia 
R2 stycznia R99R r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr R2R, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ R 

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób 
wizycznych, osób prawnych oraz od jednostek orga-
nizacyjnych niemających osobowości prawnej, do-
konujących wszelkiej sprzedaży – w sposób nastę-
pujący: 
R. R samochodu, przyczepy, platwormy, wozu kon-

nego, straganu – 26,00 zł. 
2. R wózka ręcznego, roweru, wiadra, kosza, ręki – 

10,00 zł. 

§ 2 

R. Ustala się pobór opłaty targowej w wormie inka-
sa. 

2. Pobór opłaty targowej powierza się Rakładowi 
Usług Komunalnych w Piechowicach, ustalając 
z tego tytułu prowizję w wysokości 20% pobra-
nych kwot. 

 
 
 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 96/XV/07 Rady Miasta 
w Piechowicach z dnia 24 października 2007 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty tar-
gowej na terenie Miasta Piechowice. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Piechowice. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
roku podatkowego 2009. 
 
 
 PRREWODNIRRERO 
 RODZ MIOSTO 

 HALINA WIECZOREK 
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3307 

UCHWAŁA RADY PIECHOWICE 
NR 185/XXX/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

w /pmawie u/2a4enia wo/okości /2awki opła2o o  po/ia ania p/ów 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. R ustawy z dnia 
8 marca R990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 200R r. Nr R42, 
poz. R59R z późn. zm.), art. R8a i art. R9 pkt R ppkt w i pkt 2 ustawy z dnia 
R2 stycznia R99R r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr R2R, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ R 

Wysokość opłaty od każdego posiadanego psa wy-
nosi – 26,00 zł rocznie. 

§ 2 

Jeżeli obowiązek opłaty powstał po dniu 30 czerw-
ca – podatek pobiera się w wysokości 13,00 zł. 

§ 3 

Posiadacz psa jest zobowiązany uiszczać opłatę bez 
wezwania do R5 marca roku, za który przypada 
podatek lub w ciągu R4 dni od wejścia w posiada-
nie psa. 

§ 4 

R) Ra inkasenta opłaty od posiadania psów ustala 
się – Rakład Usług Komunalnych w Piechowi-
cach – który prowadzi rejestr psów. 

2) Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysoko-
ści – R0% zainkasowanej kwoty. 

 

§ 5 

Traci  moc  uchwała  nr 93/XV/07  Rady  Miasta 
Piechowice z dnia 24 października 2007 r. w spra-
wie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiada-
nia psów. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Piechowice. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
roku podatkowego 2009. 
 
 
 PRREWODNIRRERO 
 RODZ MIOSTO 

 HALINA WIECZOREK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3308 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBETCE 
NR XXVI/198/08 

z dnia 24 października 2008 r. 

w /pmawie u/2a4enia miei/cowości, w k2ómoch pobiema /ię opła2ę miei/cową 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R z późn. zm.), 
art. R7 ust. 5 ustawy z R2 stycznia R99R r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2006 r. Nr R2R, poz. 844 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z R8 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna 
spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, (Dz. U. 
Nr 249, poz. R85R) Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje: 
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§ R 

Opłatę miejscową pobiera się na terenie miejsco-
wości: 
– Kryształowice, 
– Mirosławice, 
– Sobótka, 
– Sulistrowice, 
– Sulistrowiczki. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Sobótka. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż 
z dniem R stycznia 2009 r. 
 
 
 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ MIEJSKIEJ 

 JANUSZ KOZYRSKI 

 
 

3309 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBETCE 
NR XXVI/199/08 

z dnia 24 października 2008 r. 

w /pmawie wo/okości /2awek po a2ków i opła2 4oka4noch 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R z późn. zm.), 
art. 5 ust. R, art. 7 ust. 3, art. R8a, art. R9 pkt R lit. „aw, „bw, „ww – i pkt 2 
ustawy z dnia R2 stycznia R99R r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr R2R, poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finan-
sów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M. P. Nr 59, poz. 53R) Rada Miejska 
w Sobótce uchwala: 

 
 

§ R 

R. Wysokość stawek podatku od nieruchomości, 
które wynoszą rocznie: 
a) od R m² powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych lub ich części    0,6R zł, 
b) od R m² powierzchni użytkowej budynków 

lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej R8,8R zł, 

c) od R m² powierzchni użytkowej budynków 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych     4,0R zł, 

d) od R m² powierzchni użytkowej budynków 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie obrotu kwa-
liwikowanym materiałem siewnym  9,24 zł, 

e) od R m² powierzchni użytkowej pozostałych 
budynków lub ich części, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizację pożyt-
ku publicznego, z wyjątkiem:    6,64 zł, 
– budynków letniskowych, dla których 

stawka wynosi       6,63 zł, 
– budynków gospodarczych znajdujących 

się na użytkach rolnych nietworzących 
gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 
ust. R ustawy o podatku rolnym, stano-
wiących  własność  (współwłasność) ren-
cistów i emerytów, którzy przekazali swo-

je gospodarstwa rolne w zamian za świad-
czenia uregulowane w ustawie 
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub 
renty strukturalne, dla których stawka 
wynosi          2,64 zł, 

w) od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. R pkt 3 i ust. 3–7 
z wyjątkiem służących do odprowadzania 
i oczyszczania ścieków oraz od rurociągów 
wody R% ich wartości, 

g) od R m² powierzchni gruntów związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwaliwikowania 
w ewidencji gruntów i budynków  0,72 zł, 

h) od gruntów: 
– pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych od 
R ha pow.         3,90 zł, 

– pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku  publicznego  przez  organizację 
pożytku  publicznego  od R m²  po-
wierzchni         0,34 zł. 

§ 2 

Rwalnia się od podatku od nieruchomości – nieru-
chomości (budynki, grunty) zajęte na działalność 
w zakresie: 
– kultury, kultury wizycznej, sportu, 
– działalności bibliotecznej, świetlic, 
– ochrony przeciwpożarowej, 
– pomocy społecznej, 
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pod warunkiem waktycznego prowadzenia przez 
właścicieli lub użytkowników tych nieruchomości 
działalności statutowej, do której zostały powołane. 
Powyższe zwolnienie nie obejmuje budynków lub 
ich części zajętych na cele mieszkalne, budynków 
gospodarczych, garaży itp. przekazanych w użyt-
kowanie innym osobom wizycznym lub prawnym 
oraz budynków lub ich części, w których prowa-
dzona jest działalność gospodarcza wraz ze zwią-
zanymi z tymi obiektami gruntami. 

§ 3 

R. Wysokość opłaty od posiadania psów wynosi 
30,00 zł. 

2. Opłatę pobiera się w połowie stawki, określonej 
w ust. R, jeżeli podatnik wszedł w posiadanie 
psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego. 

3. Opłata od posiadania psa płacona jest z góry bez 
wezwania do dnia R5 marca lub w ciągu R4 dni 
od dnia wejścia w posiadanie psa – na konto 
Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie O/Sobótka 
56 9574 R0R5 2003 0200 R605 000R. 

§ 4 

R. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej 
obowiązującą na terenie Gminy Sobótka w wy-
sokości 20,- zł, z zastrzeżeniem ust. 2, 

2. R zastrzeżeniem ust. R dzienna stawka opłaty 
targowej wynosi przy sprzedaży z: 
– z wózka ręcznego, roweru, ręki, 

kosza          –   9,00 zł, 
– stoisk          – 22,00 zł, 
– samochodu osobowego     – 25,00 zł, 
– innych samochodów, przyczep 

naczep          – 30,00 zł, 
– kiosku          – 32,00 zł. 

3. W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa 
jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, 
stosuje się opłatę wyższą. 

§ 5 

R. Stawka opłaty miejscowej od osób wizycznych 
przebywających w miejscowościach: Kryształo-
wice, Mirosławice, Sulistrowice, Sulistrowiczki, 
Sobótka dłużej niż dobę w celach turystycznych, 
wypoczynkowych lub szkoleniowych w wyso-
kości R,86 zł za każdy dzień pobytu. 

2. Opłatę miejscową pobiera się jednorazowo za 
cały okres pobytu, w ostatnim dniu jego trwa-
nia. 

3. Pobór opłaty miejscowej odbywa się w drodze 
inkasa. 

4. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiąza-
nych do jej poboru wyznacza się osoby prawne, 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej, osoby wizyczne. Inkasentami są 
w szczególności: kierownicy jednostek, właści-
ciele pensjonatów, osoby prowadzące wynajem 
pokoi gościnnych, osoby prowadzące gospodar-
stwa agroturystyczne. 

5. Opłata  miejscowa  winna  być  wpłacana  przez 
inkasentów  na  rachunek  bankowy  Urzędu 
Miasta i Gminy Sobótka 569574R0R5200302 
00R605000R, w terminie do R0 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym pobrano 
opłatę. 

6. Wysokość wynagrodzenia za czynności inkasa 
wynosi 5% sumy pobranych kwot. Rozliczenie 
wynagrodzenia z tytułu inkasa nastąpi w termi-
nie 7 dni po zakończeniu miesiąca. 

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

§ 6 

Rarządzenie poboru podatków i opłat w drodze 
inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez 
podatników bezpośrednio na rachunek bankowy 
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Sobótka. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XIV/45/07 Rady Miejskiej 
w Sobótce z dnia 23 października 2007 r. w spra-
wie ustalenia wysokości podatków i opłat lokal-
nych. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż 
z dniem R stycznia 2009 r. 
 
 
 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ MIEJSKIEJ 

 JANUSZ KOZYRSKI 
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3310 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBETCE 
NR XXVI/202/08 

z dnia 24 października 2008 r. 

w /pmawie na ania nazwo u4ico 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt R3 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R ze zm.) Rada 
Miejska w Sobótce uchwala, co następuje: 

 
 

§ R 

R. Nadaje się nazwę MALINOWA, ulicy położonej 
w  miejscowości  Wojnarowice,  oznaczonej 
geodezyjnie jako: działka nr R63/7, OM-R, obręb 
Wojnarowice. 

2. Plan grawiczny ulicy zawiera załącznik nr R do 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Sobótka. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ MIEJSKIEJ 

 JANUSZ KOZYRSKI 
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Oałącznik nm 1  o uchwało Ra o Miei-
/kiei w Sobó2ce nm XXVI/202/08 z  nia 
24 paź ziemnika 2008 m. (poz. 3310) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBETCE 
NR XXVI/205/08 

z dnia 24 października 2008 r. 

w /pmawie obniżenia ceno /kupu żo2a pmzoimowanei iako po /2awa 
ob4iczania po a2ku mo4nego 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R 
z późn. zm.) oraz w związku z art. 6 ustawy z dnia R5 listopada R984 r. 
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr R36, poz. 969) Rada 
Miejska w Sobótce uchwala, co następuje: 

 
 

§ R 

Obniża się na terenie Gminy Sobótka średnią cenę 
skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania 
podatku rolnego w 2009 r. określoną w komunika-
cie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z kwoty 55,80 zł za q do kwoty 50,– zł za R q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Sobótka. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia R stycznia 2009 r. 
 
 
 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ MIEJSKIEJ 

 JANUSZ KOZYRSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3312 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBETCE 
NR XXVI/206/08 

z dnia 24 października 2008 r. 

w /pmawie okmeś4enia wo/okości /2awek po a2ku o  śmo ków 
2man/pom2owoch 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. R ustawy z dnia 8 marca 
R990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R 
z późn. zm.), art. R0 ust. R i 2, art. R2b ust. 4 ustawy z dnia R2 stycznia 
R99R r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr R2R, 
poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Sobótce uchwala: 

 

§ R 

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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie     668,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie    R.RR3,00 zł 
c) powyżej 9 ton a poniżej R2 ton     R.337,00 zł 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 296 –  23805  – Poz. 33R2 

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż R2 ton wg poniż-
szej tabeli: 

 
Masa całkowita Stawka podatku (w zł) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie o/ie 

R2 ton R3 ton      57,00    R58,00 
R3 ton R4 ton    R59,00    438,00 
R4 ton R5 ton    438,00    620,00 
R5 ton –    6R7,00 R.395,00 

Tmzo o/ie 

R2 ton R7 ton    R59,00    276,00 
R7 ton R9 ton    276,00    564,00 
R9 ton 2R ton    564,00    734,00 
2R ton 23 tony    734,00 R.R30,00 
23 tony 25 ton R.R30,00 R.757,00 
25 ton – R.R30,00 R.757,00 

Rz2emo o/ie i więcei 

R2 ton 25 ton    734,00    744,00 
25 ton 27 ton    744,00 R.R6R,00 
27 ton 29 ton R.R6R,00 R.843,00 
29 ton 3R ton R.843,00 2.657,00 
3R ton – R.843,00 2.657,00 

 
 

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przycze-
pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony     667,00 zł 
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton   R.RR3,00 zł 
c) od 9 ton i poniżej R2 ton   R.559,00 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 R2 ton wg po-
niższej tabeli: 

 
Dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w zł) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie o/ie 

R2 ton R8 ton      57,00      57,00 
R8 ton 25 ton    296,00    536,00 
25 ton 3R ton    625,00 R.025,00 
3R ton – R.575,00 2.054,00 

Tmzo o/ie 

R2 ton 40 ton R.388,00 R.9R9,00 
40 ton – R.9R9,00 2.657,00 

 
 

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniżej R2 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: 
– od 7 ton i poniżej R2 ton R.337,00 zł 
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6. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż R2 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego według poniższej tabeli: 

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy 
w tonach 

Stawka podatku (w zł) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Je na oś 
R2 ton R8 ton     57,00      57,00 
R8 ton 25 ton    R99,00    356,00 
25 ton –    356,00    626,00 

Dwie o/ie 
R2 ton 28 ton    238,00    346,00 
28 ton 33 tony    684,00    948,00 
33 tony 38 ton    948,00 R.440,00 
38 ton – R.28R,00 R.894,00 

Tmzo o/ie 
R2 ton 38 ton    754,00 R.05R,00 
38 ton – R.05R,00 R.427,00 

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

a) mniej niż 30 miejsc          557,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc   R.97R,00 zł 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XV/54/07 Rady Miejskiej w  Sobótce z dnia R6 listopada 2007 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem R stycznia 2009 r. 
 
 
 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ MIEJSKIEJ 

 JANUSZ KOZYRSKI 
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3313 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WMGLIŃCU 
NR 158/XXIV/08 

z dnia 30 września 2008 r. 

w /pmawie zmiano uchwało nm 198/XXX/05 Ra o Miei/kiei w Węg4ińcu 
z  nia 30 mamca 2005 m.  w /pmawie  u/2a4enia  Regu4aminu  pmzoznawania 
pomoco  ma2emia4nei  o  chamak2emze  /ocia4nom   4a  uczniów  zamie/zkałoch 

na 2emenie Gmino i Mia/2a Węg4iniec 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt R5 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R 
z późn. zm.) oraz art. 90w ustawy z dnia 7 września R99R r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Węglińcu uchwala, co następuje: 

 
 

§ R 

W uchwale nr R98/XXX/05 Rady Miejskiej 
w Węglińcu z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec 
wprowadza się następujące zmiany: 
R. W rozdziale III pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Wy-

sokość miesięcznego stypendium w danym roku 
szkolnym jest ustalana w oparciu o wysokości 
dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 
na dowinansowanie świadczeń pomocy material-
nej o charakterze socjalnym i ilości wniosków 
złożonych w terminie określonym w art. 90n 
ust. 6 ustawy o systemie oświaty. Burmistrz po 
otrzymaniu dotacji, o której mowa wyżej, zabez-
pieczy 5% otrzymanej dotacji na wypłatę zasił-
ków szkolnych, oraz określi w drodze zarządze-
nia wysokość miesięcznych stawek stypendium, 
z  zastrzeżeniem, że najniższa miesięczna kwota 
stypendium nie może być niższa niż 80%, 
a najwyższa nie może przekraczać 200% kwoty, 
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach ro-
dzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr R39, poz. 992 
z późn. zm.)w. 

2. W rozdziale IV pkt RR otrzymuje brzmienie: 
wStypendium szkolne jest przyznawane na okres 
nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż R0 mie-
sięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku 
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczyciel-
skich kolegiów języków obcych i kolegiów pra-
cowników służb społecznych – na okres nie 
krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy 
w danym roku szkolnymw.  

3. W rozdziale IV pkt RR ppkt RR.R otrzymuje 
brzmienie: do 3R grudnia za miesiące od wrze-

śnia lub października (w przypadku słuchaczy 
kolegiów) do grudnia włącznie. 

4. W rozdziale V dodaje się pkt R4a, który otrzy-
muje brzmienie: „W uzasadnionych przypadkach, 
gdy brak jest możliwości przedłożenia w termi-
nach określonych w uchwale oryginałów doku-
mentów potwierdzających poniesienie wydat-
ków na cele edukacyjne, wymaganych do reali-
zacji stypendium szkolnego przyznanego w wor-
mie, której mowa w pkt 9 ppkt 9.R, 9.2 i 9.3, 
dopuszcza się możliwość złożenia przez osobę 
uprawnioną oświadczenia, w którym zobowiąże 
się do przeznaczenia otrzymanego świadczenia 
na cele edukacyjne i do udokumentowania po-
niesionych wydatków w terminie R4 dni od daty 
otrzymania świadczenia. W przypadku niewy-
wiązania się przez osobę uprawnioną ze złożo-
nego oświadczenia, wypłacone świadczenie  bę-
dzie podlegało  zwrotowiw. 

§ 2 

Uchwała ma zastosowanie do stypendiów wypła-
canych począwszy od roku szkolnego 2008/2009. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Węgliniec. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRREWODNIRRERO RODZ 

 BARBARA DROZD 
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3314 

UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY 
NR XXVII/121/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

w /pmawie zmiano S2a2u2u Gminnego Ośmo ka Ku42umo w Ko/2omło2ach 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 8 marca R990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 200R r. Nr R42, poz. R59R z późn. zm.) w związku z art. R3 ustawy 
z dnia 25 października R99R r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 200R r. Nr R3, poz. R23 z późn. zm.) 
Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje: 

 
 

§ R 

Rmienia się załącznik do uchwały nr XXXIV/2R3/0R 
Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 3R sierpnia 
200R r. w sprawie utworzenia instytucji kultury 
pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury w Kostomło-
tach w sposób następujący: 
R) w § R0 pkt 2 po lit. e dodaje się lit. w w brzmie-

niu: 
„w) prowadzenie „Rentrum kształcenia na odle-

głość na wsiach (RKNONW)w zgodnie 
z zasadami zawartymi w porozumieniu 
nr RKNONW-9/2.Ra/2006/595/P/R3 z dnia 
22 października 2007 r.w. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kostomłoty. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRREWODNIRRERO 
 RODZ GMINZ 

 JANINA GAWLIK 
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UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODOKI 
NR XXXV/168/08 

z dnia 24 października 2008 r. 

w  /pmawie  po woż/zenia  kmo2emium   ocho owego  upmawniaiącego 
 o pmzoznawania  pomoco  w  zakme/ie   ożowiania   zieci   o  7 moku  żocia 

i uczniów  o cza/u ukończenia /zkoło pona gimnazia4nei 

 Na podstawie art. 7 ust. R pkt 6, art. R8 ust. 2 pkt R5, art. 40 ust. R 
i 2, art. 4R ust. R i art. 42 ustawy z dnia 8 marca R990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. z 200R r. Dz. U. Nr R42, poz. R59R z późn. zm.), art. 8 ust. 2 
ustawy z dnia R2 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2004 r. Dz. U. 
Nr 64,  poz. 593  z późn. zm.)  oraz  art. 3  ust. R  pkt a i b i art. 5 ust. 2 
ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie dożywianiaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 267, 
poz. 2259) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje: 

 
 

§ R 

Podwyższa się kryterium dochodowe uprawniające 
do przyznawania nieodpłatnej pomocy w zakresie 
dożywiania dzieci do 7 roku życia, uczniów do cza-
su ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz oso-
bom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wy-
mienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 
do wysokości 200% kryterium dochodowego, 
o którym mowa w art. 8 ust. R pkt R i 2 wyżej 
powołanej ustawy o pomocy społecznej. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

 PRREWODNIRRERO 
 RODZ GMINZ 

 EWA KUBIŃSKA 
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3316 

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODOKI 
NR XXXV/176/08 

z dnia 24 października 2008 r. 

w /pmawie wpmowa zenia zwo4nień  4a niek2ómoch po mio2ów z opła2 
za wpi/ w ewi encii  ziała4ności go/po amczei 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. R ustawy z dnia 
8 marca R990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 200R r. Dz. U. Nr R42, 
poz. R59R z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia R9 listopada 
R999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr R0R, poz. RR78 
z późn. zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje: 

 
 

§ R 

Rwalnia się od opłaty od wniosku o wpis do ewi-
dencji działalności gospodarczej: 
R) osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, 
poz. R00R z późn. zm.), 

2) osoby korzystające ze świadczeń pomocy spo-
łecznej na podstawie ustawy z dnia R2 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 
poz. 593 z późn. zm.), 

3) osoby do ukończenia 26 roku życia. 

§ 2 

Rwolnienie, o którym mowa w § R, obowiązuje do 
dnia 3R grudnia 2009 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lewin Kłodzki. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

 PRREWODNIRRERO 
 RODZ GMINZ 

 EWA KUBIŃSKA 

 
 
 
 

3317 

UCHWAŁA RADY GMINY MARCISOEW 
NR XXVI/145/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w /pmawie u/2a4enia ekwiwa4en2u pieniężnego  4a /2mażaków ocho2ników 
biomącoch u ział w akciach ma2owniczoch 

 Działając na podstawie art. R8 ust. 2 pkt R5 ustawy z dnia 8 marca 
R990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr R42 z 200R r., 
poz. R59R ze zmianami) w związku z art. 28 ust. R i 2 ustawy z dnia 
24 sierpnia R99R r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 
Nr R47 z 2002 r., poz. R229 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ R 

Ustala się wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
strażaków ochotników biorących udział w akcji 
ratowniczej: 
a) R0 zł za godzinę udziału w akcji gaśniczej, 
b) 6 zł za godzinę udziału w innych zdarzeniach 

losowych i szkoleniach pożarniczych. 
 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ GMINZ 

 HENRYK MAZUR 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 296 –  238R0  – Poz. 33R8 i 33R9 

3318 

UCHWAŁA RADY GMINY MARCISOEW 
NR XXVIII/162/08 

z dnia 24 października 2008 r. 

w /pmawie wpmowa zenia zmiano  o uchwało nm XXVI/145/08 Ra o Gmino 
Mamci/zów z  nia 25 wmześnia 2008 m. 

 Działając na podstawie art. R8 ust. 2 pkt R5 ustawy z dnia 8 marca 
R990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr R42 z 200R r., 
poz. R59R ze zmianami) w związku z art. 28 ust. R i 2 ustawy z dnia 
24 sierpnia R99R r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 
Nr R47 z 2002 r., poz. R229 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ R 

W uchwale nr XXVI/R45/08 Rady Gminy Marci-
szów z dnia 25 września 2008 r. w sprawie usta-
lenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorą-
cych udział w akcjach ratowniczych zmienia się 
brzmienie § 3 w sposób następujący: 
„§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiegow. 
 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Marciszów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ GMINZ 

 HENRYK MAZUR 
 
 
 
 
 

3319 

UCHWAŁA RADY GMINY MARCISOEW 
NR XXVIII/157/08 

z dnia 24 października 2008 r. 

w /pmawie u/2a4enia 2mobu u zie4ania i moz4iczania  o2acii z bu że2u 
Gmino Mamci/zów  4a niepub4icznoch pmze /zko4i 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt R5 i art. 40 ust. R ustawy z dnia 
8 marca R990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 200R r. Nr R42, 
poz. R59R z późn. zm.) oraz art. 90 ust. R, ust. 2d, ust. 3c oraz ust. 4 
ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: 

 
 

§ R 

R. Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie przed-
szkola niepublicznego na terenie Gminy Marci-
szów jest udzielana osobom wizycznym i osobom 
prawnym, prowadzącym inne wormy wychowa-
nia przedszkolnego na terenie gminy i posiadają-
cych wpis do ewidencji prowadzonej przez Wój-
ta Gminy Marciszów.  

2. Przedszkola niepubliczne otrzymują z budżetu 
Gminy Marciszów dotację związaną z realizacją 
zadań publicznych z zakresu oświaty na okres 
roku budżetowego. 

§ 2 

R. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu 
terytorialnego lub osoba wizyczna prowadząca 
niepubliczne przedszkole, zwana dalej „Wnio-
skodawcąw, składa wniosek o udzielenie dotacji 
z budżetu gminy na kolejny rok budżetowy 
w terminie do 30 września roku poprzedzające-
go rok udzielenia dotacji do organu dotującego, 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr R do 
uchwały. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać 
planowaną liczbę dzieci. 
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§ 3 

R. Dotacja na ucznia uczęszczającego do przed-
szkola niepublicznego zorganizowanego w wor-
mach wychowania przedszkolnego, o których 
mowa w art. R4a ust. 5 ustawy o systemie 
oświaty, przysługuje na  każdego ucznia objęte-
go tą wormą wychowania przedszkolnego w wy-
sokości 40% wydatków bieżących na jednego 
ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym 
przez gminę. 

2. W przypadku braku na terenie gminy przedszko-
la publicznego dotacja dla przedszkola niepu-
blicznego na jedno dziecko przyznawana jest w 
wysokości 40% ustalonych w budżecie Gminy 
Lubawka wydatków bieżących ponoszonych w 
przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno 
dziecko. 

3. Dotacja przysługuje na każde dziecko w wieku 
od 3 do 5 lat, licząc od miesiąca, w którym 
dziecko zaczyna 3 rok życia. 

§ 4 

R. Dotacji udziela się na rzeczywistą liczbę dzieci 
ujętych w dokumentacji prowadzonej przez 
przedszkole (w tym na dzieci okresowo nieobec-
ne, gdy brak jest przesłanek do skreślenia dziec-
ka z ewidencji przedszkola). 

2. W miesiącach wakacyjnych (lipiec – sierpień) 
liczba uczniów (dzieci) uprawnionych do dotacji 
obejmuje stan wykazany w inwormacji za miesiąc 
czerwiec.  

§ 5 

Dotacja przekazywana będzie w R2 ratach w ter-
minie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 
 

§ 6 

R. Osoba prawna lub wizyczna prowadząca przed-
szkole niepubliczne sporządza i przekazuje orga-
nowi dotującemu w terminie do dnia 25. po 
upływie każdego miesiąca sprawozdawczego 
rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od po-
czątku roku do końca miesiąca, za który sporzą-
dza się rozliczenie, wg wzorów stanowiących 
załączniki nr 2 i 3 do uchwały. 

2. W następnym miesiącu będzie dokonywana ko-
rekta przekazanej dotacji za miesiąc poprzedni 
uwzględniająca rzeczywistą liczbę dzieci. 

3. Rozliczenie dotacji za grudzień danego roku 
(nadpłata/niedopłata) nastąpi w terminie do 
3R stycznia kolejnego roku budżetowego. 

4. Pobrana w nadmiernej wysokości dotacja podle-
ga zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Gmi-
ny w Marciszowie. 

§ 7 

Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli 
liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych 
przedszkoli. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9 

Uchwała  podlega publikacji w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie po upływie R4 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ GMINZ 

 HENRYK MAZUR 
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Oałącznik nm 1  o uchwało Ra o Gmino 
Mamci/zów nm XXVIII/157/08 z  nia 
24 paź ziemnika 2008 m. (poz. 3319) 
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Oałącznik nm 2  o uchwało Ra o Gmino 
Mamci/zów nm XXVIII/157/08 z  nia 
24 paź ziemnika 2008 m. (poz. 3319) 
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Oałącznik nm 3  o uchwało Ra o Gmino 
Mamci/zów nm XXVIII/157/08 z  nia 
24 paź ziemnika 2008 m. (poz. 3319) 
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3320 

UCHWAŁA RADY GMINY MARCISOEW 
NR XXVIII/158/08 

z dnia 24 października 2008 r. 

w /pmawie za/a  i 2mobu u zie4ania  o2acii, /po/obu iei moz4iczenia i kon2mo4i 
na pmace kon/emwa2om/kie, me2auma2om/kie i mobo2o bu ow4ane pmzo zabo2kach 

wpi/anoch  o meie/2mu zabo2ków, nie/2anowiącoch wła/ności gmino 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt R5 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R ze zmianami) 
art. 8R ust. R ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. Nr R62, poz. R568 z późn. zm.) Rada Gminy Marci-
szów uchwala, co następuje: 

 
 

§ R 

R. R budżetu Gminy Marciszów mogą być udziela-
ne dotacje celowe na dowinansowanie prac kon-
serwatorskich, restauratorskich lub robót bu-
dowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten speł-
nia następujące kryteria: 
R) znajduje się na obszarze Gminy Marciszów, 
2) jest w złym stanie technicznym, 
3) posiada istotne znaczenie historyczne, arty-

styczne lub kulturowe dla mieszkańców Gmi-
ny Marciszów. 

2. Dotacja może być udzielona każdemu podmio-
towi, który jest właścicielem lub posiadaczem 
zabytku, o którym mowa w ust. R, a także pod-
miotowi, który do tego zabytku posiada tytuł 
prawny wynikający z użytkowania wieczystego, 
trwałego zarządu albo stosunku zobowiązanio-
wego. 

3. Dotacja może być udzielona: 
R) na dowinansowanie nakładów koniecznych na 

wykonanie prac konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budowlanych przy zabytku, 
ustalonych na podstawie kosztorysu zatwier-
dzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Rabytków, które zostaną przeprowadzone 
w roku złożenia przez wnioskodawcę wnio-
sku o udzielenie dotacji; 

2) na rewinansowanie nakładów koniecznych na 
wykonanie prac konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru, które zostały przepro-
wadzone w okresie roku poprzedzającego rok 
złożenia przez wnioskodawcę wniosku 
o udzielenie dotacji. 

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane może obejmować na-
kłady, których przeznaczenie określone zostało 
w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr R62, poz. R568 z późn. zm.). 

§ 2 

R. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżeto-
wym określa każdorazowo uchwała budżetowa. 

2. Dotacja może być udzielona w wysokości 
do 40% nakładów koniecznych na wykonanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub ro-
bót budowlanych przy zabytku, o którym mowa 
w § R ust. R. 

3. W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek 
posiada wyjątkową wartość historyczną lub na-
ukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych 
pod względem technologicznym prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub robót budowla-
nych, dotacja może być udzielona do wysokości 
R00%  nakładów  na  wykonanie  tych  prac  
lub robót. 

4. Dotacja na dowinansowanie prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku nie może zostać udzielona: 
R) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub robo-

ty w R00% są winansowane z dotacji pocho-
dzących z innych źródeł, 

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez 
Gminę Marciszów i inne uprawnione organy 
przekroczyła wysokość R00% nakładów ko-
niecznych na te prace lub roboty. 

§ 3 

R. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek  
wraz z następującymi załącznikami: 
R) decyzją o wpisie obiektu, którego dotyczą 

prace lub roboty, do rejestru zabytków, 
2) dokumentem potwierdzającym prawo wła-

sności, 
3) kosztorysem przewidywanych lub wykona-

nych prac lub robót, 
4) decyzją właściwego organu ochrony zabyt-

ków zezwalającą na przeprowadzenie prac 
lub robót, 

5) pozwoleniem na budowę, gdy wniosek doty-
czy prac lub robót przy zabytku nieruchomym 
lub programem prac, gdy wniosek dotyczy 
prac przy zabytku ruchomym. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi za-
łącznik nr R do uchwały. 

§ 4 

R. Wnioski o dotację składa się do Wójta Gminy 
Marciszów w terminie do 3R stycznia roku ka-
lendarzowego, w którym inwestycja ma być re-
alizowana. 
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2. Termin, o którym mowa w ust. R, nie ma zasto-
sowania w przypadku ubiegania się o dotację na 
prace interwencyjne wynikające z zagrożenia 
zabytku.  

3. W 2009 r. wnioski składa się do końca marca. 

§ 5 

R. Dotację przyznaje Rada Gminy Marciszów na 
wniosek Wójta Gminy z uwzględnieniem środ-
ków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gmi-
ny Marciszów w danym roku. 

2. W uchwale Rady Gminy o przyznaniu dotacji 
określa się nazwę otrzymującego dotację, prace 
lub roboty, na wykonanie których przyznano do-
tację oraz kwotę przyznanej dotacji. 

3. Wysokość dotacji jest ustalana odrębnie dla 
każdego wniosku. 

§ 6 

R. Przekazanie dotacji następuje na podstawie 
umowy określającej w szczególności: 
R) opis prac lub robót i termin ich wykonania, 
2) kwotę dotacji i tryb jej płatności, 
3) sposób  i  termin  rozliczenia  udzielonej  do-

tacji, 
4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do 

poddania się pełnej kontroli w zakresie nale-
żytego wykonania prac lub robót, w tym 
udostępnienia niezbędnej dokumentacji, 

5) zasady zwrotu niewykorzystanej części dota-
cji. 

2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania. 

§ 7 

R. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny od-
biór wykonanych prac lub robót przy zabytku, 
którego dokonują osoby upoważnione przez 
Wójta Gminy Marciszów z udziałem osoby upo-
ważnionej przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Rabytków. 

2. W celu rozliczenia dotacji benewicjent składa  
sprawozdanie z wykonania prac lub robót przy 
zabytku Wójtowi Gminy Marciszów. 

3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, 
stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 8 

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji 
niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia 
rozliczenia w terminie określonym w umowie, nie-
terminowego zwrotu niewykorzystanej części dota-
cji, podania nieprawidłowych lub niepełnych inwor-
macji, o których mowa w § 3 ust. R, podmiot, któ-
ry otrzymał dotację, jest zobowiązany do zwrotu 
dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu 
Gminy Marciszów przez kolejnych pięć lat. 

§ 9 

R. Wójt Gminy prowadzi wykaz udzielonych dota-
cji. 

2. Wykaz udzielonych dotacji zawiera: 
R) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres 

osoby lub nazwę, siedzibę i adres jednostki 
organizacyjnej, której dotację przekazano; 

2) wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca 
jego położenia; 

3) zakres prac, na które udzielono dotacji; 
4) datę zawarcia umowy; 
5) wysokość przekazanej dotacji. 

3. Wójt Gminy inwormuje ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków 
o przyznanych dotacjach. 

4. Wójt gminy podaje do publicznej wiadomości 
inwormację o wysokości dotacji przekazanych 
poszczególnym podmiotom na realizację zadań 
oraz o rozliczeniu podmiotu z otrzymanej dotacji. 

§ R0 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ RR 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ GMINZ 

 HENRYK MAZUR 
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UCHWAŁA RADY GMINY MARCISOEW 
NR XXVIII/160/2008 

z dnia 24 października 2008 r. 

w /pmawie okmeś4enia /2awek po a2ku o  śmo ków 2man/pom2owoch 

 Działając na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. R ustawy 
z dnia 8 marca R990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
Nr R42 z 200R r., poz. R59R z późn. zm.), art. R0 ustawy z dnia 
R2 stycznia R99R r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr R2R 
z 2006 r., poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2009 roku z dnia 29 lipca 2008 r. (Monitor Polski Nr 59, poz. 53R) Rada 
Gminy Marciszów uchwala, co następuje: 

 
 

§ R 

Podatek od środków transportowych wynosi rocz-
nie: 

1. O  /amocho ów ciężamowoch o  opu/zcza4nei 
ma/ie całkowi2ei o  3,5 2ono i poniżei 12 2on: 
a) powyżej 3,5 tony 

do 5,5 tony włącznie         640 
b) powyżej 5,5 tony 
 do 9 ton włącznie          809 
c) powyżej 9 ton i mniej niż R2 ton   1011 

2. O  /amocho ów ciężamowoch o  opu/zcza4nei 
ma/ie całkowi2ei mównei 4ub woż/zei niż 12 2on, 
w za4eżności o  4iczbo o/i,  opu/zcza4nei ma/ie 
całkowi2ei poiaz u i mo zaiu zawie/zenia: 
R) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-
noważne oraz innymi systemami zawieszenia 
osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowi-
tej: 
a) nie mniej niż R2 ton, 
 mniej niż R3 ton         936 
b) nie mniej niż R3 ton, 
 mniej niż R4 ton         969 
c) nie mniej niż R4 ton, 
 mniej niż R5 ton       1032 
d) nie mniej niż R5 ton      1490 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równo-
ważne oraz innymi systemami zawieszenia 
osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowi-
tej: 
a) nie mniej niż R2 ton, 
 mniej niż R7 ton       1150 
b) nie mniej niż R7 ton, 
 mniej niż R9 ton       1384 
c) nie mniej niż R9 ton, 
 mniej niż 2R ton       1384 
d) nie mniej niż 2R ton, 
 mniej niż 23 tony       1480 
e) nie mniej niż 23 tony, 
 mniej niż 25 ton       1821 
w) nie mniej niż 25 ton      1915 

3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne oraz innymi systemami za-

wieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowitej: 
a) nie mniej niż R2 ton, 
 mniej niż 25 ton       2065 
b) nie mniej niż 25 ton, 
 mniej niż 27 ton       2171 
c) nie mniej niż 27 ton, 
 mniej niż 29 ton       2278 
d) nie mniej niż 29 ton, 
 mniej niż 3R ton 

– z zawieszeniem pneumatycznym 
lub uznanym za równoważne  2534 

– z innymi systemami zawieszenia 
osi jezdnych       2665 

e) nie mniej niż 3R ton 
– z zawieszeniem pneumatycznym 
 lub uznanym za równoważne  2532 
– z innymi systemami zawieszenia 
 osi jezdnych       2661 

3. O  ciągników /io łowoch i ba4a/2owoch pmzo-
/2o/owanoch  o użowania łącznie z naczepą 
4ub pmzoczepą  o   opu/zcza4nei  ma/ie  całkowi-
2ei ze/połu poiaz ów o  3,5 2ono i poniżei 
12 2on             1384 

4. O  ciągników /io łowoch i ba4a/2owoch pmzo-
/2o/owanoch  o użowania łącznie z naczepą 4ub 
pmzoczepą o  opu/zcza4nei ma/ie całkowi2ei ze-
/połu poiaz ów, mównei 4ub woż/zei niż 12 2on 
w za4eżności o  4iczbo o/i,  opu/zcza4nei ma/ie 
całkowi2ei poiaz u i mo zaiu zawie/zenia: 

R) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub innym i dopuszczalnej masie cał-
kowitej: 
a) nie mniej niż R2 ton, 
 mniej niż R8 ton       1490 
b) nie mniej niż R8 ton, 
 mniej niż 25 ton       1554 
c) nie mniej niż 25 ton, 
 mniej niż 3R ton       1660 
d) nie mniej niż 3R ton 

– z zawieszeniem pneumatycznym 
 lub uznanym za równoważne  1996 
– z innymi systemami zawieszenia 
 osi jezdnych       2061 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 296 –  23828  – Poz. 332R i 3322 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub innym i o dopuszczalnej masie cał-
kowitej: 
a) nie mniej niż R2 ton, 
 mniej niż 40 ton       1958 
b) nie mniej niż 40 ton 

– z zawieszeniem pneumatycznym 
 lub uznanym za równoważne  2522 
– z innymi systemami zawieszenia 
 osi jezdnych       2665 

5. O  pmzoczep i naczep, k2óme łącznie z poiaz em 
/i4nikowom po/ia aią  opu/zcza4ną ma/ę cał-
kowi2ą o  7 2on i poniżei 12 2on, z woią2kiem 
związanoch z  ziała4nością mo4niczą pmowa zoną 
pmzez po a2nika po a2ku mo4nego       426 

6. O  pmzoczep i naczep, k2óme łącznie z poiaz em 
/i4nikowom po/ia aią  opu/zcza4ną ma/ę cał-
kowi2ą mówną 4ub woż/zą niż 12 2on, z woią2-
kiem związanoch wołącznie z  ziała4nością mo4ni-
czą pmowa zoną pmzez po a2nika po a2ku mo4ne-
go: 
R) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym 

lub innym i o dopuszczaLnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niż R2 ton, 
 mniej niż R8 ton         854 
b) nie mniej niż R8 ton, 
 mniej niż 25 ton         854 
c) nie mniej niż 25 ton        854 

2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub innym i o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niż R2 ton, 
 mniej niż 28 ton         854 
b) nie mniej niż 28 ton, 
 mniej niż 33 tony         958 

c) nie mniej niż 33 tony, 
 mniej niż 38 ton       1438 
d) nie mniej niż 38 ton      1810 

3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub innym i o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niż R2 ton, 
 mniej niż 38 ton       1236 
b) nie mniej niż 38 ton      1544 

7. O  au2obu/ów, w za4eżności o  4iczbo miei/c  o 
/ie zenia: 
a) mniej niż R5 miejsc         438 
b) od R5 miejsc włącznie 
 i mniej niż 30 miejsc         704 
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc   1360 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIV/7R/2007 Rady Gminy 
w Marciszowie z dnia 30 października 2007 r. 
w sprawie określenia stawek podatku od środków 
transportowych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie nie wcześniej niż 
od R stycznia 2009 r. 
 
 
 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ GMINZ 

 HENRYK MAZUR 
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UCHWAŁA RADY GMINY MARCISOEW 
NR XXVIII/161/08 

z dnia 24 października 2008 r. 

w /pmawie u/2a4enia wo/okości opła2 po a2ku o  niemuchomości 

 Działając na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. R ustawy 
z dnia 8 marca R990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 200R r. Nr R42, poz. R59R z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. R i art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia R2 stycznia R99R r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr R2R, poz. 844 ze zm.) oraz obwieszcze-
nia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podat-
ków i opłat lokalnych w 2009 roku z dnia 29 lipca 2008 r. (Monitor Polski 
Nr 59, poz. 53R) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: 
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§ R 

Ustala się następujące roczne stawki podatku od 
nieruchomości: 
R. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwaliwi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,72 zł o  1 m2 powiemzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł 
o  1 ha powiemzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizację pożytku publicz-
nego – 0,24 zł o  1 m2 powiemzchni. 

2. Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,62 zł o  1 m2 powiemzchni 

użo2kowei, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 19,20 zł o  1 m2 
powiemzchni użo2kowei, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwaliwikowanym 
materiałem siewnym – 9,24 zł o  1 m2 po-
wiemzchni użo2kowei, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 4,01 zł o  1 m2 powiemzchni 
użo2kowei, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizację pożytku publicz-
nego – 6,64 zł o  1 m2 powiemzchni użo2ko-
wei. 

3. Od budowli – 2% ich wam2ości określonej na 
podstawie art. 4 ust. R pkt 3 i ust. 3–7 ustawy 
z dnia R2 stycznia R99R r. o podatkach i opła-
tach lokalnych. 

§ 2 

Rwalnia się od podatku od nieruchomości: 
a) grunty i budynki wykorzystywane na cele ochro-

ny przeciwpożarowej i w zakresie bezpieczeń-
stwa publicznego, 

b) pozostałe budynki lub ich części, które wchodzi-
ły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego 
w zamian za emeryturę lub rentę pod warun-
kiem, iż nie są one zajęte na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej innej niż rolnicza. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XIV/70/2007 Rady Gminy 
Marciszów z dnia 30 października 2007 r. w spra-
wie ustalenia wysokości opłat podatku od nieru-
hcomości. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, nie wcześniej niż od 
R stycznia 2009 r. 
 
 
 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ GMINZ 

 HENRYK MAZUR 

 
 
 
 
 
 

3323 

UCHWAŁA RADY GMINY OSIECONICA 
NR XXIX/135/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w /pmawie obniżenia ceno /kupu żo2a pmzoimowanei iako po /2awa  
ob4iczania po a2ku mo4nego na ob/zamze gmino O/iecznica za 2009 mok 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U z 200R r. Nr R42, poz. R59R zm.R) oraz 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia R5 listopada R984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2006 r. Nr R36, poz. 969 zm.2) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ R 

Dla obliczania podatku rolnego na 2009 rok na ob-
szarze gminy Osiecznica obniża /ię śme nią cenę 
/kupu żo2a za okres pierwszych trzech kwartałów 
2008 r. ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z kwoty 55,80 zł za dt.  o kwo2o 
46,00 zł za  2. 

§ 2 

Wykonanie uchwały zaleca się Wójtowi Gminy 
Osiecznica, który zobowiązany jest również do 
rozplakatowania uchwały na tablicach ogłoszeń w 
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Urzędzie Gminy w Osiecznicy i w sołectwach oraz 
podać do wiadomości w Biuletynie Inwormacji Pu-
blicznej Gminy Osiecznica przez dniem R stycznia 
2009 r.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
R stycznia 2009 r. 
    

PRREWODNIRRERO 
RODZ GMINZ 

 
WANDA ABRAM 

--------------------------- 
R Rmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr RR3, poz. 984, Nr R53, 

poz. R27R i Nr 2R4, poz. R806, z 2003 r. Nr 80, poz. 7R7 i Nr R62, poz. R568, z 2004 r. Nr R02, poz. R055, Nr RR6,  

poz. R203 i Nr R67, poz. R675, z 2005 r. Nr R72, poz. R44R i Nr R75, poz. R457, z 2006 r. Nr R7, poz. R28 i Nr R8R,  

poz. R337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr R38, poz. 974, Nr R73, poz. R2R8, 
2 Rmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr R9R,. poz. R4R2, Nr 245, poz. R775, Nr 249, poz. R825,  

z 2007 r. Nr R09, poz. 747, z 2008 r. Nr RR6, poz. 730. 
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UCHWAŁA RADY GMINY OAGRODNO 
NR XXI/110/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w /pmawie okmeś4enia wo/okości /2awek po a2ku o  niemuchomości 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. R ustawy z dnia 
8 marca R990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200R r. 
Nr R42, poz. R59R, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr RR3, 
poz. 984, Nr R53, poz. R27R i Nr 2R4, poz. R806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 7R7 i Nr R62, poz. R568, z 2004 r. Nr R02, poz. R055, Nr RR6, 
poz. R203, z 2005 r. Nr R72, poz. R44R, Nr R75, poz. R457, z 2006 r. 
Nr R7, poz. R28, Nr R8R, poz. R337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr R38, 
poz. 974, Nr R73, poz. R2R8) oraz art. 5 ust. R ustawy z dnia R2 stycznia 
R99R r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr R2R, poz. 844, Nr 220, poz. R60R, Nr 225, poz. R635, Nr 249, 
poz. R828, Nr 25R, poz. R847, Nr 245, poz. R775, z 2008 r. Nr 93, 
poz. 585, Nr RR6, poz. 730) Rada Gminy Ragrodno uchwala, co następuje: 

 
 
 
 

§ R 

Wysokość  stawki  podatku  od  nieruchomości 
wynosi: 
1) o  gmun2ów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwaliwi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,60 zł od R m² powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł 
od R ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,27 zł od R m² powierzchni, 

2) o  bu onków 4ub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,50 zł od R m² powierzchni 

użytkowej, 

b) związanych  z  prowadzeniem  działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 14,50 zł od R m² 
powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwaliwikowanym 
materiałem siewnym – 8,00 zł od R m ² po-
wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3,65 zł od R m² powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 3,10 zł od R m² powierzchni użytko-
wej; 
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3) o  bu ow4i – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. R pkt 3 i ust. 3–7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XI/59/07 z dnia 30 paździer-
nika 2007 r. Rady Gminy Ragrodno w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia R stycznia 2009 r. 
 
 
 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ GMINZ 

 STANISŁAW OLECHOWSKI 

 
 
 
 

3325 

UCHWAŁA RADY GMINY OAGRODNO 
NR XXI/111/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w /pmawie okmeś4enia wo/okości /2awek po a2ku o  śmo ków 
2man/pom2owoch 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. R ustawy z dnia 
8 marca R990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200R r. 
Nr R42, poz. R59R, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr RR3, 
poz. 984, Nr R53, poz. R27R i Nr 2R4 poz. R806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 7R7 i Nr R62, poz. R568, z 2004 r. Nr R02, poz. R055, Nr RR6, 
poz. R203, z 2005 r. Nr R72, poz. R44R, Nr R75, poz. R457, z 2006 r. 
Nr R7, poz. R28, Nr R8R, poz. R337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr R38, 
poz. 974, Nr R73, poz. R2R8) oraz art. R0 ust. R i art. R2 ust. 4 ustawy 
z dnia R2 stycznia R99R r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr R2R, poz. 844, Nr 220, poz. R60R, Nr 225, poz. R635, 
Nr 245, poz. R775, Nr 249, poz. R828, Nr 25R, poz. R847, z 2008 r. 
Nr 93, poz. 585 i Nr RR6, poz. 730) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 
 
 

§ R 

Roczna wysokość stawki podatku od jednego środ-
ka transportowego, z uwzględnieniem § 2, wynosi: 
R) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
R2 ton: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 

włącznie            650,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton 

włącznie         1.000,00 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej R2 ton  1.200,00 zł 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż R2 ton 
w wysokości określonej w załączniku nr R do 
niniejszej uchwały. 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 
R2 ton: 
a) ciągnik siodłowy      1.450,00 zł 
b) ciągnik balastowy      1.450,00 zł 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-

społu pojazdów równej lub wyższej niż R2 ton 
w wysokości określonej w załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały, 

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiada dopuszczalną masę cał-
kowitą od 7 ton i poniżej R2 ton, z wyjątkiem  
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
                    900,00 zł 

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiada dopuszczalną masę cał-
kowitą równą lub wyższą niż R2 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rolni-
czą prowadzoną przez podatnika podatku rolne-
go w wysokości określonej w załączniku nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc    1.450,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.800,00 zł 

§ 2 

Rwalnia się od podatku od środków transporto-
wych autobusy wykorzystywane do przewozu 
dzieci do szkół. 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci  moc  uchwała  nr  XI/60/07  Rady  Gminy 
Ragrodno z dnia 30 października 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

 

 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia R stycznia 2009 r. 
 
 
 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ GMINZ 

 STANISŁAW OLECHOWSKI 

 
 
 
 
 
 

Oałącznik  nm 1   o  uchwało  Ra o 
Gmino Oagmo no nm XXI/111/08 z  nia 
30 paź ziemnika 2008 m. (poz. 3325) 

 
 
 

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODEW CIMTAROWYCH O DOPUSOCOALNEJ 
MASIE CAŁKOWITEJ REWNEJ LUB WYTSOEJ NIT 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 o/ie 
R2 R3 R.200,00 R.400,00 
R3 R4 R.300,00 R.500,00 
R4 R5 R.400,00 R.600,00 
R5  R.500,00 R.700,00 

Tmzo o/ie 
R2 R7 R.400,00 R.600,00 
R7 R9 R.6R0,00 R.700,00 
R9 2R R.7R0,00 R.800,00 
2R 23 R.8R0,00 R.9R0,00 
23 25 R.920,00 2.0R0,00 
25  2.020,00 2.RR0,00 

Cz2emo o/ie i więcei 
R2 25 R.730,00 R.830,00 
25 27 R.830,00 R.940,00 
27 29 R.930,00 2.040,00 
29 3R 2.030,00 2.602,80 
3R  2.240,00 2.602,80 
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Oałącznik  nm 2   o  uchwało  Ra o 
Gmino Oagmo no nm XXI/111/08 z  nia 
30 paź ziemnika 2008 m. (poz. 3325) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA CIAGNIKEW SIODŁOWYCH LUB BALASTOWYCH 
PROYSTOSOWANYCH DO UTYWANIA ŁACONIE O NACOEPA LUB PROYCOEPA 
O DOPUSOCOALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ OESPOŁU POJAODEW REWNEJ 

LUB WYTSOEJ NIT 12 TON 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie o/ie 
R2 R8 R.400,00 R.500,00 
R8 25 R.500,00 R.600,00 
25 3R R.600,00 R.700,00 
3R  R.700,00 2.080,58 

Tmzo o/ie 
R2 40 R.820,00 R.970,00 
40  2.240,00 2.683,3R 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oałącznik  nm 3   o  uchwało  Ra o 
Gmino Oagmo no nm XXI/111/08 z  nia 
30 paź ziemnika 2008 m. (poz. 3325) 

 
STAWKI PODATKU DLA PROYCOEP I NACOEP, KTERE ŁACONIE 
O POJAODEM SILNIKOWYM POSIADAJA DOPUSOCOALNA MASM 

CAŁKOWITA REWNA LUB WYTSOA NIT 12 TON 
 

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 

Je na oś 
R2 R8    500,00    600,00 
R8 25    600,00    700,00 
25     700,00    900,00 

Dwie o/ie 
R2 28    700,00    900,00 
28 33 R.0R0,00 R.200,00 
33 38 R.220,00 R.44R,07 
38  R.530,00 R.849,87 

Tmzo o/ie 
R2 38 R.350,00 R.560,00 
38  R.550,00 R.760,00 
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3326 

UCHWAŁA RADY GMINY OAGRODNO 
NR XXI/112/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w /pmawie obniżenia ceno /kupu żo2a pmzoimowanei iako po /2awa 
ob4iczania po a2ku mo4nego na ob/zamze gmino Oagmo no 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. R ustawy z dnia 
8 marca R990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200R r. 
Nr R42, poz. R59R, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr RR3, 
poz. 984, Nr R53, poz. R27R i Nr 2R4, poz. R806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 7R7 i Nr R62, poz. R568, z 2004 r. Nr R02, poz. R055, Nr RR6, 
poz. R203, z 2005 r. Nr R72, poz. R44R, Nr R75, poz. R457, z 2006 r. 
Nr R7, poz. R28, Nr R8R, poz. R337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr R38, 
poz. 974, Nr R73, poz. R2R8) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia R5 listopada 
R984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Nr R36, poz. 969, 
Nr R9R, poz. R4R2, Nr 249, poz. R825, Nr 245, poz. R775 z 2007 r. 
Nr R09, poz. 747, z 2008 r. Nr RR6, poz. 730) oraz komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia R7 października 2008 r. w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
(M. P. Nr 8R, poz. 7R7) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ R 

Średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako pod-
stawę obliczania podatku rolnego na obszarze gmi-
ny w roku 2009, obniża /ię z kwo2o 55,80 zł za 
1 q  o kwo2o 46,00 zł za 1 q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
R stycznia 2009 r. 
 
 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ GMINZ 

 STANISŁAW OLECHOWSKI 
 
 
 
 
 
 

3327 

UCHWAŁA RADY GMINY OAGRODNO 
NR XXI/114/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

zmieniaiąca uchwałę w /pmawie okmeś4enia megu4aminu u zie4ania pomoco 
ma2emia4nei  o chamak2emze  /ocia4nom   4a uczniów  zamie/zkałoch na 2emenie 

Gmino Oagmo no 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt R5 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R z późn. zm.) 
oraz art. 90w ustawy z dnia 7 września R99R r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ R 

W uchwale nr XXV/R27/05 Rady Gminy Ragrodno 
z dnia 30 marca 2005 r.  w  sprawie  określenia 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na te-
renie Gminy Ragrodno zmienionej uchwałą 
nr XXVI/R34/2005 Rady Gminy Ragrodno z dnia 
28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Ragrodno określającej regulamin udzie-

lenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ra-
grodno i uchwałą Rady Gminy Ragrodno 
nr XXXII/R66/05 z dnia 22 listopada 2005 r. 
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ragrodno 
określającej regulamin udzielenia pomocy material-
nej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-
łych na terenie Gminy Ragrodno, wprowadza się 
następujące zmiany: 
R. W § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. wysokość miesięczna stypendium wynosi od 
80% do 200% kwoty określonej w art. 6 
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr R39, poz. 992 z późn. zm.) 
przy dochodzie miesięcznym na osobę 
w rodzinie do R00% kwoty, o której mowa 
w art. 8 ust. R pkt 2 ustawy z dnia 
R2 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2008 r. Nr RR5, poz. 728 z późn. 
zm.). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Ragrodno. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
R września 2008 r. 
 
 
 
 PRREWODNIRRER 
 RODZ GMINZ 

 STANISŁAW OLECHOWSKI 

 
3328 

UCHWAŁA RADY GMINY OAGRODNO 
NR XXI/117/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

zmieniaiąca uchwałę w /pmawie pobomu po a2ków w  mo ze inka/a 
na 2emenie Gmino Oagmo no 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R z późn. zm.), 
art. 6 ust. R2 ustawy z dnia R2 stycznia R99R r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr R2R, poz. 844 z późn. zm.), art. 6b ustawy 
z dnia R5 listopada R984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z R993 r. Nr 94, 
poz. 43R z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. R682 z późn. zm.) 
w związku z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia R997 r. – Ordyna-
cja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

 
 
 
 

§ R 

W uchwale Rady Gminy Ragrodno nr VII/29/07 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru po-
datków w drodze inkasa na terenie Gminy Ragrod-
no w § 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. sołectwie Grodziec – Panią Joannę Mrozikw. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Ragrodno. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ GMINZ 

 STANISŁAW OLECHOWSKI 

 

3329 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁOTORYJA 
NR XIX/140/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

w /pmawie obniżenia śme niei ceno /kupu żo2a, pmzoimowanei iako po /2awa 
ob4iczania po a2ku mo4nego na mok 2009 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R ze zm.), art. 6 
ust. 3 ustawy z dnia R5 listopada R984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2006 r. Nr R36, poz. 969 ze zm.) w związku z komunikatem Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia R7 października 2008 r. w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
(M. P. Nr 8R, poz. 7R7) Rada Gminy Rłotoryja uchwala, co następuje: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 296 –  23836  – Poz. 3329 i 3330 

§ R 

Średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako pod-
stawa obliczania podatku rolnego w roku 2009 na 
obszarze gminy Rłotoryja, obniża się z kwoty 
55,80 zł za R q na kwotę 42,00 zł za R q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia R stycznia 2009 r. i podlega rozplakatowaniu 
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołec-
twach. 
 

 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ GMINZ 

 JÓZEF PAWLUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3330 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁOTORYJA 
NR XIX/141/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

w /pmawie okmeś4enia wo/okości /2awek po a2ku o  niemuchomości 
i zwo4nień o  2ego po a2ku 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z  200R r. Nr R42, poz. R59R ze zm.) oraz  
art. 5 ust. R i 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia R2 stycznia R99R r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr R2R, poz. 844 ze zm.) Rada 
Gminy Rłotoryja uchwala, co następuje: 

 
 
 
 

§ R 

Roczna wysokość stawki podatku od nieruchomo-
ści wynosi: 
1) o  gmun2ów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwaliwi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
od R m2  powierzchni         0,74 zł 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – od R ha 
powierzchni            3,90 zł 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – od R m2  powierzchni         0,25 zł 

2) o  bu onków 4ub ich części: 
a) mieszkalnych – od R m2 powierzchni użyt-

kowej               0,58 zł 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – od R m2

  powierzchni 
użytkowej           R8,00 zł 

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

materiałem siewnym od R m2 powierzchni 
użytkowej              9,24 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – od R m2 powierzchni użytko-
wej                 4,0R zł 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – od R m2 powierzchni użytkowej, 
w tym:  
– garaży              5,50 zł 
– inwentarskich i komórek         3,00 zł 
– stodół i szop            0,60 zł 
– innych              6,00 zł 

3) o  bu ow4i 2% ich wartości. 

§ 2 

Rwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, 
budynki i budowle przeznaczone na cele: 
R) działalności sportowej i rekreacyjnej; 
2) ochrony zdrowia; 
3) ochrony przeciwpożarowej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 4 

Traci moc uchwała nr X/74/07 Rady Gminy Rłoto-
ryja z dnia 29 października 2007 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
i zwolnień od tego podatku. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 

R stycznia 2009 r. i podlega rozplakatowaniu na 
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołec-
twach. 
 
 
 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ GMINZ 

 JÓZEF PAWLUS 
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UCHWAŁA RADY GMINY OŁOTORYJA 
NR XIX/142/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w /pmawie pobomu po a2ków i opła2 o  o/ób fizocznoch w  mo ze inka/a 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R ze zm.), 
art. 6b ustawy z dnia R5 listopada R984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2006 r. Nr R36, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. R682 
ze zm.), art. 6 ust. R2  i art. R9 pkt 2 ustawy z dnia R2 stycznia R99R r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr R2R, poz. 844 ze zm.) 
Rada Gminy Rłotoryja uchwala, co następuje: 

 
 
 
 

§ R 

Rarządza się pobór w drodze inkasa: 
R) od osób wizycznych: 

a) podatku rolnego; 
b) podatku leśnego; 
c) podatku od nieruchomości; 

2) opłaty od posiadania psów. 

§ 2 

Inkasentami opłaty i podatków, o których mowa 
w § R, są sołtysi i przewodniczący zarządów osie-
dli: 
  R) Pan Jan Krzepisz – sołtys wsi Brennik; 
  2) Pan Ryszard Grygorcewicz – sołtys wsi Gierał-

towiec; 
  3) Pan Edward Janiec – sołtys wsi Jerzmanice-

Rdrój; 
  4) Pani Daniela Jaroszczak – sołtys wsi Kopacz; 
  5) Pan Roman Leśny – sołtys wsi Kozów; 
  6) Pani Krystyna Pytlak – sołtys wsi Leszczyna; 
  7) Pan Grzegorz  Hardy – sołtys wsi Lubiatów; 
  8) Pani Regina Popielarz – sołtys wsi Łaźniki; 
  9) Pan Henryk Boczkur – sołtys wsi Nowa Wieś  

Rłotoryjska; 
R0) Pan Rzesław Pawlus – sołtys wsi Podolany; 
RR) Pan Ortur Hupental – sołtys wsi Prusice; 
R2) Pan Stanisław Wróblewski – sołtys wsi Py-

skowice; 
R3) Pan Bronisław Rich – sołtys wsi Rokitnica; 
R4) Pan Władysław Lizoń – sołtys wsi Rzymówka; 
R5) Pani Małgorzata Rhudzik – sołtys wsi Sępów; 
R6) Pani Maria Korobajło – sołtys wsi Wilków; 

R7) Pan Tadeusz Rhmielowski – sołtys wsi Wy-
skok; 

R8) Pan Maciej Jasiński – sołtys wsi Wysocko; 
R9) Pani Elżbieta Banaszyńska – przewodnicząca 

zarządu Wilków-Osiedle; 
20) Pani Beata Paździor – przewodnicząca zarządu 

osiedla Ernestynów. 

§ 3 

Inkasent otrzymuje wynagrodzenie  w wysokości: 
R) R0% od zainkasowanej kwoty podatków rolne-

go, leśnego i od nieruchomości; 
2) 20% od zainkasowanej kwoty opłaty od posia-

dania psów. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr X/83/03 Rady Gminy w Rło-
toryi z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie poboru 
podatków od osób wizycznych w drodze inkasa. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ GMINZ 

 JÓZEF PAWLUS 
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UCHWAŁA RADY GMINY OŁOTORYJA 
NR XIX/143/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

w /pmawie  wpmowa zenia  opła2o  o   po/ia ania  p/ów,  okmeś4enia  za/a  
iei u/2a4ania i pobomu,  2emminów pła2ności,  wo/okości /2awek omaz u/2a4enia 

inka/en2ów 

 Na podstawie art. R8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca R990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R ze zm.) oraz 
art. R8a i art. R9 ustawy z dnia R2 stycznia R99R r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr R2R, poz. R60R ze zm.) Rada Gminy Rłotoryja 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ R 

Wprowadza się na terenie gminy Rłotoryja opłatę 
od posiadania psów na rok 2009 w wysokości 
30 zł rocznie od jednego psa. 

§ 2 

R. Opłata od posiadania psów płatna jest z góry 
bez wezwania w terminie do dnia R5 maja roku 
podatkowego, a w przypadku powstania obo-
wiązku jej uiszczenia po tej dacie – w terminie 
R4 dni od dnia powstania tego obowiązku. 

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym powstały okoliczności uzasadniające 
powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem 
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasad-
niające ten obowiązek. 

§ 3 

Opłatę od posiadania psów pobiera się w wysoko-
ści połowy stawki określonej w § R, jeżeli osoba 
wizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 
30 czerwca roku podatkowego. 

§ 4 

R. Pobór opłaty od posiadania psów odbywa się 
w drodze inkasa. 

2. Inkasentów opłaty od posiadania psów oraz 
wysokość wynagrodzenia za inkaso określa od-
rębna uchwała. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr X/75/07 Rady Gminy Rłoto-
ryja z dnia 29 października 2007 r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określe-
nia zasad jej ustalania i poboru, terminów płatności, 
wysokości stawek oraz ustalenia inkasentów. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia R stycznia 2009 r. i podlega rozplakatowaniu 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołec-
twach. 
 

 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ GMINZ 

 JÓZEF PAWLUS 
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UCHWAŁA RADY GMINY OŁOTORYJA 
NR XIX/144/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

w /pmawie upoważnienia Kiemownika Gminnego Ośmo ka Pomoco Społecznei 
 o po eimowania  ziałań wobec  łużników a4imen2acoinoch 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca R990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 200R r. Nr R42, poz. R59R, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr RR3, poz. 984, Nr R53, poz. R27R i Nr 2R4, 
poz. R806, z 2003 r. Nr 80, poz. 7R7 i Nr R62, poz. R568 oraz z 2004 r. 
Nr R02, poz. R055 i Nr RR6, poz. R203, Nr R67, poz. R759, z 2005 r. 
Nr R72, poz. R44R i Nr R75, poz. R457 i z 2006 r. Nr R7, poz. R28, 
Nr R8R, poz. R337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr R38, poz. 974 i Nr R73, 
poz. R2R8) Rada Gminy Rłotoryja uchwala, co następuje: 
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§ R 

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Rłotoryi do podejmowania dzia-
łań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do 
wydawania decyzji administracyjnych, na podsta-
wie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
Nr R92, poz. R378 z późn. zm.). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie R4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRREWODNIRRERZ 
 RODZ GMINZ 

 JÓZEF PAWLUS 
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OBWIESOCOENIE 
WOJEWODY DOLNOŚLASKIEGO 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w  /pmawie  /pmo/2owania  błę u  w  uchwałach  Ra o  Miei/kiei  w  Bmzegu  Do4nom 
z  nia 26 4i/2opa a 2007 m.   ogło/zonoch  w  Dzienniku  Umzę owom  Woiewó z2wa 

Do4noś4ą/kiego Nm 291 z  nia 7 gmu nia 2007 m., poz. 3704–3707 

 Na podstawie art. R7 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. 
Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) należy sprostować następujący błąd: 

R. w uchwałach Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 26 listopada 2007 r.: 

a) nr XIV/8R/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych; 

b) nr XIV/82/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości; 

c) nr XIV/83/2007 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego; 

d) nr XIV/84/2007 w sprawie określenia zasad ustalenia poboru, terminów płat-
ności i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za 
inkaso – opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego Nr 29R z dnia 7 grudnia 2007 r. pod poz. 3704–3707, w podpisie 
uchwały zamiast „Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Skorupkaw, powinno 
być „Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Skorupkaw. 

 
 
  wz. WOJEWODZ DOLNOŚLESKIEGO 

  ZDZISŁAW ŚREDNIAWSKI 
  WIREWOJEWODO 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

R) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-95R Wrocław, pl. Powstańców Warszawy R, tel. 0-7R/340-64-74, 

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

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 40R, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,  

tel. 0-74/849-40-70, 

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

Urzędu, 50-95R Wrocław, pl. Powstańców Warszawy R, tel. 0-7R/340-62-02. 

Rbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy R, 50-95R Wrocław, tel. 0-7R/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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