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3660 

UCHWAŁA RADY POWIATU W LUBINIE  
NR XXXI/173/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypenuitw 
na wyrtwnywanie szans euukacyjnych ula ucznitw szktł ponagimnazjalnych 
                        Powiatu Lubińskiego kończących się maturą 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 22, poz. 558; Nr 113, 
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1288; Nr 214, poz. 1802; 
z 2003 r. Nr 122, poz. 1528; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 127, 
poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) 
Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Postanowienia wstępne 

§ 1 
Regulamin określa zasady przyznawania i przeka-
zywania stypendiów na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Lubiński w ramach Działania 
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) uczniu –  oznacza to osobę uczęszczającą do 

szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą; 
2) szkole – oznacza to szkołę ponadgimnazjalną 

kończącą się maturą; 
3) obszarze wiejskim – oznacza to tereny położone 

poza granicami administracyjnymi miast, miasta 
do 5 tys. mieszkańców, miasta od 5 do 20 tys. 
mieszkańców, w których nie ma szkół ponad-
gimnazjalnych dla młodzieży kończących się ma-
turą; 

4) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to sytu-
ację rodziny o dochodzie w przeliczeniu na oso-
bę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym 
niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń 
rodzinnych określona w art. 5 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.); 

5) programie – oznacza to program realizowany w 
ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zaso-
bów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego finansowany ze 
środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz środków budżetu państwa. 

§ 3 

1. Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria 
przyznawania stypendiów wynikają ze Zinte-

growanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnie-
nie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Dzia-
łania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne”, Uzupełnienia 
Programu ZPORR oraz Ramowego Planu Reali-
zacji Działania przyjętego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego.  

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą fi-
nansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz środków budżetu państwa na 
zasadach, warunkach i w trybie określonym ni-
niejszym regulaminem.  

3. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą przy-
znawane uczniom szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą pochodzącym z obsza-
rów wiejskich, którzy natrafiają na bariery w do-
stępie do edukacji.  

R o z d z i a ł   2 

Cele i formy pomocy 

§ 4 

Stypendium przyznawane będzie na cele związane 
z kształceniem ucznia. 

§ 5 

Stypendia przekazywane będą w formie gotówko-
wej na podstawie zaświadczenia o uczestnictwie w 
zajęciach edukacyjnych.  

R o z d z i a ł   3 

Zasauy i warunki przyznawania stypenuitw 

§ 2 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są 
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące 
kryteria: 
1) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej; 
2) uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych 

kończących się maturą; 
3) zamieszkują  obszary wiejskie; 

2. W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających 
kryteria określone w ust. 1, jest większa niż 
liczba stypendiów do rozdysponowania, pierw-
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szeństwo w uzyskaniu stypendium mają ucznio-
wie, którzy posiadają najniższe dochody.  

3. Stypendium przyznaje się na wniosek ucznia. 
4. Stypendia przyznawane będą pod warunkiem 

uzyskania przez Powiat Lubiński środków finan-
sowych, o których mowa w § 3 ust. 2. 

5. Uczniowie lub osoby podpisujące w imieniu 
uczniów umowy o przekazywaniu stypendium 
są zobowiązani do złożenia jednorazowo pisem-
nego oświadczenia o wykorzystaniu przyznane-
go stypendium na cele edukacyjne.   

R o z d z i a ł   4 

Tryb i zasauy rozpatrywania wniosktw  
stypenuialnych 

§ 7 

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przy-
znanie stypendium jest złożenie wniosku o przy-
znanie stypendium według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Do wniosku dołącza się: 
1) dokumenty do ustalenia dochodu rodziny za 

rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia 
wniosku o przyznanie stypendium, zgodnie  
z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. 
w sprawie sposobu i trybu postępowania  
w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 
Nr 105, poz. 881, z późn. zm.); 

2) zaświadczenie o miejscu stałego zameldowa-
nia właściwego urzędu lub kserokopii dowo-
du osobistego potwierdzającego miejsce sta-
łego zameldowania; 

3) w przypadku osób niepełnosprawnych - orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności; 

4) oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na 
cele edukacyjne według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do uchwały; 

5) wypełnionego formularza PIT – 2C – oświad-
czenie osoby otrzymującej stypendium. 

§ 8 

1. Termin składania wniosków podany zostanie na 
stronie internetowej www.bip.powiat-lubin.pl, 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Lubinie oraz w szkołach ponad-
gimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat.   

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w 
§ 7 składa się w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w  Lubinie.   

3. Wniosek, o którym mowa w § 7, podlega reje-
stracji zgodnie z datą wpływu. 

4.Wniosek, o którym mowa w § 7, pozostaje bez 
rozpatrzenia w przypadku: 
1) wniosku złożonego po ustalonym terminie – o 

czym decyduje data wpływu w Starostwie,  
2) wniosku niezawierającego kompletu doku-

mentów, o których mowa w § 7 ust. 2, 
3) wniosku zawierającego nieprawidłowo wy-

pełnione załączniki, o których mowa w § 7 
ust. 2. 

§ 9 

1. Wysokość środków przeznaczonych na wypłatę 
stypendiów dla uczniów Powiatu Lubińskiego 
zostanie określona w porozumieniu zawartym z 
Powiatem Rwidnickim pełniącym rolę Partnera 
Wiodącego.  

2. Uczeń zakwalifikowany do pobierania stypen-
dium otrzyma zawiadomienie według wzoru sta-
nowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 
w ciągu miesiąca od daty przyznania stypen-
dium. 

3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium ma 
charakter ostateczny i nie przysługuje od niej 
prawo odwołania. 

R o z d z i a ł    5 

Wypłata stypenuium 

§ 10 

1. Przekazywanie uczniom stypendiów odbędzie się 
na podstawie zaświadczenia  potwierdzającego 
uczestnictwo danego ucznia w zajęciach szkol-
nych za okres przyznania stypendium   

2. Limit godzin nieusprawiedliwionych, którego 
przekroczenie oznacza utratę uprawnień do przy-
znania stypendium, określa się na poziomie  
20 godzin miesięcznie. 

3. Dyrektor szkoły wydaje zaświadczenie potwier-
dzające uczestnictwo ucznia danej klasy w zaję-
ciach szkolnych, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 11 

Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium w 
następujących przypadkach: 
1) skreślenia z listy uczniów, 
2) przekroczenia limitu godzin nieusprawiedliwio-

nych. 

§ 12 

Stypendysta zobowiązany jest do przekazywania 
informacji dotyczących rezultatów udzielonej po-
mocy stypendialnej poprzez wypełnienie ankiet 
ewaluacyjnych. 

§ 13 

Termin wypłat stypendiów uzależniony jest od 
przekazania środków finansowych, o których mowa 
w § 3 ust. 2.  

R o z d z i a ł   2 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu Lubińskiego. 

§ 15 

Traci moc uchwała nr LII/323/2002 Rady Powiatu 
w Lubinie z dnia 31 sierpnia 2002 w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów finansowanych 
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ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Budżetu Państwa. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 września 2008 r.  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

EDWARD ŁAGUN 
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Załącznik nr 1 uo uchwały Rauy Powia-
tu w Lubinie nr XXXI/173/2008 z unia 
30 paźuziernika 2008 r. zpoz. 36600 
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Załącznik nr 2 uo uchwały Rauy Powia-
tu w Lubinie nr XXXI/173/2008 z unia 
30 paźuziernika 2008 r. zpoz. 36600 
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Załącznik nr 3 uo uchwały Rauy Powia-
tu w Lubinie nr XXXI/173/2008 z unia 
30 paźuziernika 2008 r. zpoz. 36600 
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Załącznik nr 4 uo uchwały Rauy Powia-
tu w Lubinie nr XXXI/173/2008 z unia 
30 paźuziernika 2008 r. zpoz. 36600 
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3661 

UCHWAŁA RADY POWIATU STRZELITSKIEGO  
NR XXVII/184/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypenuitw 
na wyrtwnywanie szans euukacyjnych ula ucznitw szktł ponaugimnazjal-
nych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrtwnywanie szans 
euukacyjnych poprzez programy stypenuialne Zintegrowanego Programu 
                           Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.) Rada Powiatu w Strzelinie uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

Uchwała określa regulamin przyznawania i przeka-
zywania stypendiów na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą w Powiecie Strzelińskim. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) uczniu –  oznacza to osobę uczęszczającą do 

szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą; 
2) szkole – oznacza to szkołę ponadgimnazjalną 

kończącą się maturą; 
3) obszarze wiejskim – oznacza to tereny położone 

poza granicami administracyjnymi miast, miasta 
do 5 tys. mieszkańców, miasta od 5 do 20 tys. 
mieszkańców, w których nie ma szkół ponad-
gimnazjalnych dla młodzieży kończących się ma-
turą; 

4) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to sytu-
ację rodziny o dochodzie w przeliczeniu na oso-
bę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym 
niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń 
rodzinnych określona w art. 5 ustawy z dnia  
23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.); 

5) programie – oznacza to program realizowany w 
ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zaso-
bów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego finansowany ze 
środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz środków budżetu państwa. 

§ 3 

1. Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria 
przyznawania stypendiów wynikają ze Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnie-
nie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Dzia-
łania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne”, Uzupełnienia 
Programu ZPORR oraz Ramowego Planu Reali-

zacji Działania przyjętego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego.  

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą fi-
nansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz środków budżetu państwa na 
zasadach, warunkach i w trybie określonym ni-
niejszym regulaminem.  

3. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą przy-
znawane uczniom szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą pochodzącym z obsza-
rów wiejskich, którzy natrafiają na bariery w do-
stępie do edukacji.  

R o z d z i a ł   2 

Cele i formy pomocy 

§ 4 

Stypendium przyznawane będzie na cele związane 
z kształceniem ucznia. 

§ 5 

Stypendia przekazywane będą w formie gotówko-
wej na podstawie zaświadczenia o uczestnictwie w 
zajęciach edukacyjnych.  

R o z d z i a ł   3 

Zasauy i warunki przyznawania stypenuitw 

§ 2 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są 
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące 
kryteria: 
1) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej; 
2) uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych 

kończących się maturą; 
3) zamieszkują  obszary wiejskie. 

2. W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających 
kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż 
liczba stypendiów do rozdysponowania, pierw-
szeństwo w uzyskaniu stypendium mają ucznio-
wie, którzy posiadają najniższe dochody.  

3. Stypendium przyznaje się na wniosek ucznia. 
4. Stypendia przyznawane będą pod warunkiem 

uzyskania przez Powiat Strzeliński środków fi-
nansowych, o których mowa w § 3 ust. 2. 

5. Uczniowie lub osoby podpisujące w imieniu 
uczniów umowy o przekazywaniu stypendium 
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są zobowiązani do złożenia jednorazowo pisem-
nego oświadczenia o wykorzystaniu przyznane-
go stypendium na cele edukacyjne.   

R o z d z i a ł   4 

Tryb i zasauy rozpatrywania wniosktw  
stypenuialnych 

§ 7 

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przy-
znanie stypendium jest złożenie wniosku o przy-
znanie stypendium według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Do  wniosku dołącza się: 
1) dokumenty do ustalenia dochodu rodziny za 

rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia 
wniosku o przyznanie stypendium, zgodnie  
z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. 
w sprawie sposobu i trybu postępowania  
w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 
Nr 105, poz. 881 z późn. zm.); 

2) zaświadczenie o miejscu stałego zameldowa-
nia właściwego urzędu lub kserokopii dowo-
du osobistego potwierdzającego miejsce sta-
łego zameldowania; 

3) w przypadku osób niepełnosprawnych – orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności; 

4) oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na 
cele edukacyjne według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do uchwały; 

5) wypełnionego formularza PIT – 2C – oświad-
czenie osoby otrzymującej stypendium. 

§ 8 

1. Termin składania wniosków podany zostanie na 
stronie internetowej www.powiatstrzelinski.pl 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Strzelinie oraz w szkołach ponad-
gimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat.   

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w 
§7 składa się w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Strzelinie.   

3. Wniosek, o którym mowa w § 7, podlega reje-
stracji zgodnie z datą wpływu. 

4. Wniosek, o którym mowa w § 7, pozostaje bez 
rozpatrzenia w przypadku: 
1) wniosku złożonego po ustalonym terminie –  

o czym decyduje data wpływu w Starostwie,  
2) wniosku niezawierającego kompletu doku-

mentów, o których mowa w § 7 ust. 2, 
3) wniosku zawierającego nieprawidłowo wy-

pełnione załączniki, o których mowa w § 7 
ust. 2. 

§ 9 

1. Zasady przyznawania i ustalania wysokości sty-
pendiów określone zostaną w porozumieniach 
zawartych przez poszczególne powiaty z obsza-
ru Województwa Dolnośląskiego z Powiatem 
Rwidnickim w celu wspólnej realizacji programu  
przy założeniu, że Powiat Rwidnicki pełni rolę 
Partnera Wiodącego.  

2. Uczeń zakwalifikowany do pobierania stypen-
dium otrzyma zawiadomienie według wzoru sta-
nowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 

w ciągu miesiąca od daty przyznania stypen-
dium. 

3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium ma 
charakter ostateczny i nie przysługuje od niej 
prawo odwołania. 

R o z d z i a ł   5 

Wypłata stypenuium 

§ 10 

1. Przekazywanie uczniom stypendiów odbędzie się 
na podstawie zaświadczenia  potwierdzającego 
uczestnictwo danego ucznia w zajęciach szkol-
nych za okres przyznania stypendium   

2. Limit godzin nieusprawiedliwionych, którego 
przekroczenie oznacza utratę uprawnień do przy-
znania stypendium, określa się na poziomie  
20 godzin miesięcznie. 

3. Dyrektor szkoły wydaje zaświadczenie potwier-
dzające uczestnictwo ucznia danej klasy w zaję-
ciach szkolnych, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 11 

Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium w 
następujących przypadkach: 
1) skreślenia z listy uczniów, 
2) przekroczenia limitu godzin nieusprawiedliwio-

nych. 
§ 12 

Stypendysta zobowiązany jest do przekazywania 
informacji dotyczących rezultatów udzielonej po-
mocy stypendialnej poprzez wypełnienie ankiet 
ewaluacyjnych. 

§ 13 

Termin wypłat stypendiów uzależniony jest od 
przekazania środków finansowych, o których mowa 
w § 3 ust. 2.  

R o z d z i a ł   2 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu w Strzelinie. 

§ 15 

Traci moc uchwała nr XLVIII/283/02 Rady Powiatu 
Strzelińskiego z dnia 23 sierpnia  2002 w sprawie 
ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjny 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących 
się maturą ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz środków Budżetu Państwa. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 września 2008 r. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADYT POWIATU 

 
JERZY KROCHMALNY 
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Załącznik nr 1 uo uchwały Rauy Powiatu 
Strzelińskiego nr XXVI/184/08 z unia  
30 paźuziernika 2008 r. zpoz. 36610 
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Załącznik nr 2 uo uchwały Rauy Powiatu 
Strzelińskiego nr XXVI/184/08 z unia  
30 paźuziernika 2008 r. zpoz. 36610 
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Załącznik nr 3 uo uchwały Rauy Powiatu 
Strzelińskiego nr XXVI/184/08 z unia  
30 paźuziernika 2008 r. zpoz. 36610 
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Załącznik nr 4 uo uchwały Rauy Powiatu 
Strzelińskiego nr XXVI/184/08 z unia  
30 paźuziernika 2008 r. zpoz. 36610 
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3662 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH  
NR XXVIII/174/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości pouatku ou śrouktw transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), 
art. 8, art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1)I) (Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. 
Nr 59, poz. 531) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co nastę-
puje: 

 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych: 

 

1. ou samochouu ciężarowego o uopuszczalnej masie całkowitej pojazuu:  

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 704,21 

powyżej 5,5 do 9 włącznie 1.175,49 

powyżej 9  1.410,58 

 
2. ou samochouu ciężarowego o uopuszczalnej masie całkowitej rtwnej lub wyższej niż 12 ton w zależ-

ności ou liczby osi, uopuszczalnej masy całkowitej pojazuu i rouzaju zawieszenia: 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne)  

z zawieszeniem pneumatycznym lub  
zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inny system  
zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 13 1.399,41 2.430,27 

13 14 1.422,75 2.442,97 

14 15 1.444,94 2.454,01 

15  1.428,18 2.472,21 

Trzy osie 

12 17 1.422,75 2.499,34 

17 19 1.444,94 2.523,83 

19 21 1.428,18 2.534,87 

21 23 1.490,37 2.542,02 
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cd. tabeli 

1 2 3 4 

23 25 1.502,52 2.557,07 

25  1.532,95 2.529,22 

Cztery osie i więcej 

12 25 1.559,14 2.580,41 

25 27 1.583,53 2.591,45 

27 29 1.205,22 2.203,25 

29 31 1.833,82 2.235,23 

31  1.833,82 2.235,23 

 
3. ou ciągnika sioułowego i balastowego przystosowanego uo używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o uopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazutw ou 3,5 tony i poniżej 12 ton   1.605,41 zł 
 
4. ou ciągnika sioułowego i balastowego przystosowanego uo używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o uopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazutw rtwnej lub wyższej niż 12 ton:  
 

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

ciągnik balastowy w przyczepa  
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne)  

z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inny system  
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

12 18 1.399,41 1.972,71 

18 25 1.422,75 1.983,72 

25 31 1.444,94 1.994,91 

31  1.522,13 2.080,58 

Trzy osie 

12 40 1.490,37 2.029,30 

40  1.910,21 2.291,81 

 
5. ou przyczepy i naczepy, kttre łącznie z pojazuem silnikowym posiauają uopuszczalną masę całkowitą 

ou 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z uziałalnością rolniczą prowauzoną przez 
pouatnika pouatku rolnego                     1.376,07 zł 

6. ou przyczepy i naczepy, kttre łącznie z pojazuem silnikowym posiauają uopuszczalną masę całkowitą 
rtwną lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z uziałalnością rolniczą prowauzoną 
przez pouatnika pouatku rolnego: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów:  
naczepa, przyczepa w pojazd  

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

Inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna oś 

12 18 1.399,41 1.444,94 

18 25 1.422,75 1.428,18 

25  1.444,94 1.490,37 

Dwie osie 

12 28 1.428,18 1.513,71 

28 33 1.490,37 1.532,95 

33 38 1.513,71 1.559,14 

38  1.532,95 1.884,98 

Trzy osie 

12 38 1.559,14 1.205,41 

38  1.583,53 2.029,30 

 
7. ou autobusu w zależności ou liczby miejsc uo sieuzenia oraz roku prouukcji: 
 

Stawka podatku (w złotych) 
Liczba miejsc  
do siedzenia wyprodukowane do dnia  

31 grudnia 2000 r. włącznie 
wyprodukowane po dniu  

31 grudnia 2000 r. 

mniej niż 30 1.205,41 1.204,05 

równa lub wyższa niż 30 2.029,71 1.522,28 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe wyprodukowane przed 1 stycz-
nia 1920 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XVII/98/07 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2007 r. w 
sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.  

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
STANISSAW URBANIAK 

__________________ 
1)  Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw 

w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr  92, poz. 959), która weszła w 
życie z dniem 1 maja 2004 r. 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
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1) dyrektywy 92/102/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 328 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/22/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH  
NR XXVIII/175/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie miasta Boguszowa-Gorc 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1)I) (Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej: 
1. z samochouu osobowego, straganu,  

stołu            11,70 zł 
2. innych samochoutw, przyczep,  

naczep           23,40 zł 
3. z wtzka ręcznego, roweru, ręki, kosza,  

wiaura             4,90 zł 

§ 2 

1. Ustala się tryb ściągania opłaty targowej w for-
mie inkasa. 

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

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Boguszowa-Gorc. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XIV/84/07 Rady Miejskiej w 
Boguszowie-Gorcach z dnia 29 października 2007 
r. w sprawie ustalenia opłaty targowej i miejsc tar-
gowych na terenie miasta Boguszowa-Gorc. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW URBANIAK 

___________________ 
I) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w 

związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 92, poz. 959), która weszła w ży-
cie z dniem 1 maja 2004 r. 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/102/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 328 z 17.12.1992), 
2) dyrektywy 1999/22/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruk-

tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia  aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie 
specjalne. 
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3664 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH  
NR XXVIII/176/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie określenia stawek opłaty ou posiauania pstw, termintw płatności 
oraz poboru tej opłaty 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), 
art. 18 a, art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1)I) (Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) oraz 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. 
Nr 59, poz. 531) Rada Miejska  w Boguszowie-Gorcach uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się roczną stawkę opłaty ou posiauania 
pstw: ou każuego psa – 33,30 zł 

§ 2 

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

§ 3 

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

§ 4 

Pobór opłaty powierza się Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej Spółce z o.o. w Boguszowie-
Gorcach ustalając z tego tytułu prowizję w wyso-
kości 12,5 % od zainkasowanych należności. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  
Miasta Boguszowa-Gorc. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XIV/85/07 Rady Miejskiej w 
Boguszowie-Gorcach z dnia 22 października 2007 
r. w sprawie określenia stawek podatku od posia-
dania psów, terminów  płatności oraz  poboru i 
zwolnienia z tego podatku. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
STANISSAW URBANIAK 

__________________ 
I) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w 

związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 92, poz. 959), która weszła w ży-
cie z dniem 1 maja 2004 r. 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot  Europejskich: 
1) dyrektywy 92/102/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 328 z 17.12.1992), 
2) dyrektywy 1999/22/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruk-

tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia  aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie 
specjalne. 
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3665 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH  
NR XXVIII/178/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie określenia gtrnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie oubierania oupautw komunalnych 
i w zakresie oprtżniania zbiorniktw bezoupływowych oraz transportu 
                                       nieczystości ciekłych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 2 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1992 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., poz. 2008 ze zm.) Rada 
Miejska Boguszowa-Gorc uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, górną stawkę 
opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomo-
ści oraz podmioty prowadzące działalność go-
spodarczą za usługi odbierania niesegregowa-
nych odpadów komunalnych w wysokości –  
80 zł netto/m3 w należny podatek VAT. 

2. Za jednorazowy odbiór 1 m3 segregowanych 
odpadów komunalnych (papier, szkło, plastik, 
tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, 
odpady ulegające biodegradacji) ustala się górną 
stawkę opłaty w wysokości 75% stawki okre-
ślonej w § 1 ust. 1. 

§ 2 

Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez 
właścicieli nieruchomości oraz podmioty prowadzą-
ce działalność gospodarczą za jednorazowy odbiór  
i transport 1 m3 nieczystości ciekłych w wysokości 
50 zł netto w należny podatek VAT. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Boguszowa-Gorc. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XIV/87/07 Rady Miejskiej 
Boguszowa-Gorc z dnia 22 października 2007 r.  
w sprawie ustalenia opłat za usługi usuwania i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych, 
odpadów z budowy i remontów oraz wywozu nie-
czystości ciekłych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW URBANIAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH  
NR XXVIII/181/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie zaliczenia ulic: Lipowe, Akacjowej i Kwiatowej w Boguszowie- 
-Gorcach uo kategorii urtg gminnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Bogu-
szowie-Gorcach uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Zalicza się ulice: Lipową, Akacjową i Kwiatową w 
Boguszowie-Gorcach do kategorii dróg gminnych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Boguszów-Gorce. 

 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW URBANIAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 
NR XXXI/197/08 

z dnia 2 października 2008 r. 

w sprawie określenia stawek pouatku ou nieruchomości za rok 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość stawek podatku od nierucho-
mości od osób fizycznych, osób prawnych, jedno-
stek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadają-
cych osobowości prawnej, w następujący sposób: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,29 zł od 1 m2  powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,28 zł 
od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,24 zł od 1 m2  powierzchni, 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części, zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie handlu na 
powierzchni 1.000 m2  i powyżej  –  19,81 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części, zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie handlu na 
powierzchni poniżej 1.000 m2 i na pozostałą 
działalność gospodarczą – 18,80 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

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

materiałem siewnym – 8,78 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

e) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 4,01 zł. od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 2,43 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej, 

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

§ 2 

Zobowiązuje się Burmistrza do podania do publicz-
nej wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez 
wywieszenie na tablicach ogłoszeń. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Dzierżoniowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ROMAN KOWALCZYK 
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3668 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 
NR XXXI/198/08 

z dnia 2 października 2008 r. 

w sprawie wprowauzenia zwolnień ou pouatku ou nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2002 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby 

prowadzenia działalności w zakresie kultury,  
z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej, 

2) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby 
prowadzenia działalności w zakresie kultury fi-
zycznej i sportu, z wyjątkiem części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej, 

3) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby 
prowadzenia działalności w zakresie opieki spo-
łecznej, z wyjątkiem części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej. 

§ 2 

Zobowiązuje się Burmistrza do podania do publicz-
nej wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez 
wywieszenie na tablicach ogłoszeń. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Dzierżoniowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ROMAN KOWALCZYK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3669 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 
NR XXXI/199/08 

z dnia 2 października 2008 r. 

w sprawie wprowauzenia opłaty ou posiauania pstw, ustalenia jej 
wysokości, określenia zasau jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień 
                                              z tej opłaty 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f 
i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) 
uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów. 
2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania 

psów w wysokości 53,- zł od każdego psa. 

§ 2 

Obowiązek uiszczenia opłaty określonej w § 1 po-
wstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym powstały okoliczności uza-
sadniające powstanie tego obowiązku i wygasa  
z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności 
uzasadniające ten obowiązek. 

§ 3 

1. Opłata określona w § 1 płatna jest w terminie 
do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w 
przypadku powstania obowiązku jej zapłacenia 
po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powsta-
nia tego obowiązku. 

2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obo-
wiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatko-
wego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjo-
nalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał 
obowiązek jej zapłaty. 

§ 4 

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się: 

1) od psów wziętych ze schroniska dla zwierząt 
funkcjonującego na terenie miasta Dzierżoniowa, 

2) od psów, które zostały poddane zabiegowi ste-
rylizacji lub kastracji w okresie od  stycznia do 
czerwca roku podatkowego, w danym roku po-
datkowym. 

§ 5 

Zobowiązuje się Burmistrza do podania do publicz-
nej wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez 
wywieszenie na tablicach ogłoszeń. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Dzierżoniowa. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ROMAN KOWALCZYK 

 
 
 

3670 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 
NR 278/XXXVIII/2008 

z dnia 28 października 2008 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szktł ponaugimnazjalnych  
oraz szktł specjalnych, w tym ponaugimnazjalnej 

 Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 252, poz. 2572 z późn. zm.) w związku 
z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimna-
zjalnych dla młodzieży i dorosłych oraz szkół spe-
cjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Jele-
nia Góra, zgodnie z poniższym wykazem: 
I. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne dla młodzie-

ży: 
1) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 18. 
a) Gimnazjum 
b) Liceum Ogólnokształcące 

2) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2  
w Jeleniej Górze, ul. Gimnazjalna 2. 
a) Liceum Ogólnokształcące 

3) w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
i Technicznych w Jeleniej Górze, al. Jana 
Pawła II 25. 

a) Liceum Ogólnokształcące 
b) Technikum 

4) w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik" 
w Jeleniej Górze, ul. Obrońców Pokoju 10. 
a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
b) Liceum Profilowane 
b) Technikum 
c) Szkoła Policealna 

5) w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej 
Górze, ul. Podgórna 9. 
a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
b) Technikum 

2) w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w 
Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 34. 
a) Gimnazjum 
b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
b) Liceum Profilowane 
c) Technikum 
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d) Szkoła Policealna 
7) w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycz-

nych w Jeleniej Górze, ul. Pilsudskiego 27. 
a) Liceum Profilowane 
b) Technikum 
b) Szkoła Policealna 

8) w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych 
nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 192. 
a) Gimnazjum 
b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
c) Liceum Profilowane 
d) Technikum 
e) Technikum Uzupełniające 
f) Szkoła Policealna 

9) w Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych 
nr 2 w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 39/41, 
a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
b) Technikum 
c) Technikum Uzupełniające 

10) w Zespole Szkół Licealnych i Usługowych  
w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5. 
a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
b) Liceum Profilowane 
c) Technikum 
d) Technikum Uzupełniające 
e) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 
f) Szkoła Policealna 

II. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne dla doro-
słych: 
1) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 18. 
a) Liceum Ogólnokształcące 
b) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 

2) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2  
w Jeleniej Górze, ul. Gimnazjalna 2. 
a) Liceum Ogólnokształcące 
b) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 

3) w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”  
w Jeleniej Górze, ul. Obrońców Pokoju 10. 
a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
b) Liceum Profilowane 

c) Technikum 
d) Technikum Uzupełniające 
e) Szkoła Policealna 

4) w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych  
nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 192.  
a) Technikum 

5) w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Je-
leniej Górze, ul. Obrońców Pokoju 10.  
a) Liceum Profilowane 
b) Technikum 
c) Technikum Uzupełniające  
d) Szkoła Policealna 

III. Publiczne szkoły specjalne, w tym ponadgimna-
zjalna: 
1) w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w 

Jeleniej Górze, ul. Kruszwicka 3 
a) Szkoła Podstawowa Specjalna 
b) Gimnazjum Specjalne 
c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 

§ 2 

Traci moc uchwała nr 200/XLIV/2001 Rady Miej-
skiej Jeleniej Góry z dnia 29 grudnia 2001 r. w 
sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół po-
nadgimnazjalnych w Jeleniej Górze. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Jeleniej Góry. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
HUBERT PAPAJ 
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3671 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 
NR 187/XXIV/08 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

zmieniająca uchwałę nr 167/XX/08 Rauy Miejskiej w Nowej Ruuzie z unia 
4 lipca 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej 
                                               Nowa Ruua  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 22, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1802; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 122, poz. 1528; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 112, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz.1457; z 2002 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218); art. 82 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.: Nr 129, poz. 1420; z 2002 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 
249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 520, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 
791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111)  oraz art. 2 
pkt 2, art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 
2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 212, poz. 1824, z 2003r. Dz. U. 
Nr 217, poz. 2124, z 2005r. Dz. U. Nr 157, poz. 1312, Nr 183, poz. 1538, 
Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 
1112) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 127/XX/08 Rady Miejskiej w Nowej 
Rudzie z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie emisji 
obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda, 
zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 
nr 170/XXI/08 z dnia 1 sierpnia 2008 roku, doko-
nać następujących zmian: 
1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Gmina Miejska 

Nowa Ruda wyemituje 852 (osiemset pięćdzie-
siąt dwie) obligacje o wartości nominalnej 
10.000 (dziesięć tysięcy złotych) każda na 
łączną kwotę 8.520.000 złotych (słownie: 
osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy zło-
tych).” 

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 
„Rrodki uzyskane z emisji obligacji zostaną prze-
znaczone na sfinansowanie: 
1) wydatków bieżących w roku 2008, 
2) wydatków inwestycyjnych w roku 2008, 
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 
zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

4) wydatków związanych z realizacją projektu 
„Prace termomodernizacyjne w budynkach 
użyteczności publicznej w Nowej Rudzie”  
w części dotyczącej dofinansowania ze środ-
ków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  

3. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Obligacje zo-
staną wyemitowane w 12 seriach: 

1) seria A na kwotę – 500.000 zł nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 

2) seria B na kwotę – 500.000 zł nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 

3) seria C na kwotę – 500.000 zł nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 

4) seria D na kwotę – 500.000 zł nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 

5) seria E na kwotę – 500.000 zł nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 

2) seria F na kwotę – 500.000 zł nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 

7) seria G na kwotę – 500.000 zł nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 

8) seria H na kwotę – 500.000 zł nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 

9) seria I na kwotę – 500.000 zł nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 

10) seria J na kwotę – 830.000 zł nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 

11) seria K na kwotę– 500.000 zł nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 

12) seria L na kwotę – 500.000 zł nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 

13) seria M na kwotę – 770.000 zł nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2008 r. 

14) seria N na kwotę – 500.000 zł nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2008 r. 

15) seria O na kwotę – 500.000 zł nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2008 r. 

12) seria P na kwotę – 420.000 zł nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2008 r. 

4. §5 ust 1 otrzymuje brzmienie: „Obligacje zosta-
ną wykupione przez Gminę Miejską Nowa Ruda 
w następujących terminach: 

1) obligacje serii A po upływie 1 roku od daty 
emisji, 

2) obligacje serii B po upływie 2 lat od daty 
emisji, 

3) obligacje serii C po upływie 3 lat od daty 
emisji, 
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4) obligacje serii D po upływie 4 lat od daty 
emisji, 

5) obligacje serii E po upływie 5 lat od daty 
emisji, 

2) obligacje serii F po upływie 2 lat od daty 
emisji, 

7) obligacje serii G po upływie 5 lat od daty 
emisji, 

8) obligacje serii H po upływie 2 lat od daty 
emisji, 

9) obligacje serii I po upływie 7 lat od daty 
emisji, 

10) obligacje serii J po upływie 8 lat od daty 
emisji, 

11) obligacje serii K po upływie 8 lat od daty 
emisji, 

12) obligacje serii L po upływie 9 lat od daty 
emisji, 

13) obligacje serii M po upływie 9 lat od daty 
emisji, 

14) obligacje serii N po upływie 1 roku od daty 
emisji, 

15) obligacje serii O po upływie 1 roku od daty 
emisji, 

12) obligacje serii P po upływie 1 roku od daty 
emisji, 

5. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, 
równe stawce WIBOR 12M każdorazowo usta-
lonej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem okre-
su odsetkowego, powiększonej o marżę dla in-
westorów”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Nowa Ruda. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ BEHAN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 
NR 189/XXIV/08 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

w sprawie uchylenia uchwały uotyczącej obniżenia ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako poustawa obliczania pouatku rolnego na obszarze gminy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 22, poz. 558; Nr 113, 
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1802 z 2003 r. Dz. U. Nr 80, 
poz. 717; Nr 122, poz. 1528, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Nr 112, 
poz. 1203 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, 
z 2002 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U 
Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Dz. U. 
Nr 180, poz. 1111) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 132, poz. 929; 
Nr 191, poz. 1412; Nr 249, poz. 1825; Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. 
Dz. U. Nr 109, poz. 747 z 2008 r. Dz. U. Nr 112, poz. 730) Rada Miejska 
w Nowej Rudzie uchwala: 

 
 

§ 1 

Uchyla się uchwałę nr 54/VIII/1995 Rady Miejskiej 
w Nowej Rudzie z dnia 8 lutego 1995 roku w 
sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej 
jako podstawa obliczania podatku rolnego na ob-
szarze gminy. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Nowa Ruda. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2009 r.  
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ BEHAN 
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3673 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 
NR 187/XXIV/08 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu pomocy uuzielanej 
przeusiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruua w ramach pomocy ue minimis 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 22, poz. 558, 
Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 
1802; z 2003 Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 122, poz. 1528; z 2004 r. 
Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 112, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. 
Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2002 r.  Dz. U. Nr 17, 
poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, 
Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz.1218; z 2008 Dz. U. Nr 180, 
poz. 1111) oraz art. 5 ust. 1, 2 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. 
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1201, Nr 225, poz. 1235, Nr 245, 
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, M.P. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 758; z 2007 M.P. Nr 47, poz. 557, M.P. Nr 72, poz. 813; z 2008 Dz. 
U. Nr 93, poz. 585, Dz. U. Nr 112, poz. 730, M.P. Nr 59, poz. 531, M.P. 
Nr 78, poz. 292) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 25/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej 
Rudzie z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie przy-
jęcia programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom 
na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de 
minimis wprowadza się następujące zmiany: 
1. § 8 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed przyznaniem pomocy, o której mowa 
w § 2 i § 7, przedsiębiorca jest zobowiąza-
ny złożyć Burmistrzowi Miasta oświadcze-
nie o wysokości pomocy publicznej otrzy-
manej w ciągu roku kalendarzowego oraz 
trzech poprzedzających go lat kalendarzo-
wych, oraz oświadczenie o każdej innej niż 
de minimis pomocy publicznej otrzymanej w 
odniesieniu do tych samych kosztów kwali-
fikowanych, w związku z którymi będzie 
udzielana pomoc. 

  2. Przedsiębiorca składa oświadczenie określo-
ne w ust. 1 wraz z deklaracją podatkową w 
terminie do 15 stycznia każdego roku. 

  3. Burmistrz ma prawo zażądać od przedsię-
biorcy przedłożenia kopii zaświadczeń o 
pomocy de minimis uzyskanej przez przed-
siębiorcę w ciągu roku kalendarzowego oraz 
trzech poprzedzających go lat kalendarzo-
wych na dzień złożenia deklaracji.” 

2. w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Obniżenie stawek podatku, określonych  
w ust. 1 i 2, przyznaje się na wniosek przedsię-
biorcy na okres 12 miesięcy, pod warunkiem 
utrzymania zwiększonego, określonego w decy-
zji zatrudnienia przez okres, na który wydano 
decyzję określającą obniżkę stawek. Zwiększone 
zatrudnienie w zakresie przedziałów, o którym 
mowa w ust. 1 liczy się od daty złożenia wnio-
sku”. 

3. W § 18 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie pomo-
cy w ciągu roku kalendarzowego oraz w ciągu 3 
lat kalendarzowych przed dniem złożenia wnio-
sku nie otrzymał pomocy de minimis, której war-
tość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubie-
ga, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro, 
a w sektorze transportu drogowego 100 tys. eu-
ro”. 

4. W § 19 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„oświadczenie dotyczące pomocy de minimis 
przyznanej w ciągu roku kalendarzowego oraz 
trzech poprzedzających go lat kalendarzowych, 
uzyskanej przez przedsiębiorcę na dzień złożenia 
wniosku, oraz oświadczenie o każdej innej niż de 
minimis pomocy publicznej, otrzymanej w odnie-
sieniu do tych samych kosztów kwalifikowa-
nych, w związku z którymi będzie udzielana po-
moc.” 

5. W § 19 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de 
minimis uzyskanej w ciągu roku kalendarzowego 
oraz trzech poprzedzających go lat kalendarzo-
wych na dzień złożenia wniosku”. 

2. W § 22 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„Zwolnienia i obniżki stawek określone w niniej-
szym programie nie mogą być stosowana dłużej 
niż do dnia 31 grudnia 2013 roku”. 

7. W § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„przedstawienia Burmistrzowi deklaracji podat-
kowej wraz z oświadczeniem o pomocy de mi-
nimis w ciągu roku kalendarzowego oraz trzech 
poprzedzających go lat kalendarzowych, oraz 
oświadczeniem o każdej innej niż de minimis 
pomocy publicznej, otrzymanej w odniesieniu do 
tych samych kosztów kwalifikowanych, w 
związku z którymi będzie udzielana pomoc,  
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uzyskanej przez przedsiębiorcę na dzień złożenia 
deklaracji lub wniosku”. 

8. W § 23 skreśla się pkt 3. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Nowa Ruda. 

 

 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ BEHAN 

 
 
 
 

3674 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 
NR 191/XXIV/08 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

w sprawie stawek pouatku ou nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 22, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1802; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, Nr 122, poz. 1528, z 2004 Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 112, 
poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172; poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 
z 2002 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. 
Nr 180, poz. 1111), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U Nr 121, poz. 844, 
Nr 220, poz. 1201, Nr 225, poz. 1235, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Dz. U. Nr 93, poz. 585, Dz. U. 
Nr 112, poz. 730) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 
2008 r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2009 r. (M.P Nr 59, poz. 531) Rada Miejska w Nowej Rudzie 
uchwala: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od 
nieruchomości, w tym: 
1) od powierzchni gruntów  
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,70 zł od m2, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyj-
ne lub elektrowni wodnych – 3,80 zł od 1 ha 
powierzchni gruntów, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,33 zł od m2,  

2) budynków mieszkalnych lub ich części – 0,58 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej,  

3) od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej – 
18,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

4) od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie ob-

rotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 
8,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

5) od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,21 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej, 

2) od pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego – 2,20 od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

7) od budowli: 
a) rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej 

oraz od budowli związanych z uzdatnianiem, 
magazynowaniem i dostawą wody oraz słu-
żących do odprowadzania i oczyszczania 
ścieków – 0,02% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. 
Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmia-
nami) 

b) pozostałych – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3–7 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
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i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. 
Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi 
zmianami) 

§ 2 

Traci moc uchwała nr 103/XIII/07 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 28 listopada 2007 r.  
w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Nowa Ruda. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2009 r.  
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ BEHAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3675 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 
NR XXXV/252/08 

z dnia 4 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia śreuniej ceny skupu żyta ula celtw pouatku rolnego na 
2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z poźn. zm.) art. 2 ust. 3 i art. 2a ust. 11 ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku 
Nr 132, poz. 929 z późn zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2008 roku, określoną w 
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 17 października 2008 roku (M.P.  
Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 dt do kwo-
ty 42,00 zł za 1 dt. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Nowogrodźca. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XX/137/07 Rady Miejskiej  
w Nowogrodźcu z dnia 9 listopada 2007 r.  
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla 
celów podatku rolnego na 2008 rok. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  
2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

WILHELM TOMCZUK 
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3676 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 
NR XXXV/253/08 

z dnia 4 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia stawek pouatku ou nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1591 z poźn. zm.) 
oraz art. 5 i art. 2 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 844 z poźn. zm. i M. 
P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Określa roczne stawki podatku od nieruchomości w 
następujący sposób: 
1) od budynków mieszkalnych lub ich części  

od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,57 zł 
2) od budynków lub ich części związanych z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej oraz bu-
dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 
powierzchni użytkowej 19,00 zł 

3) od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalnościgospodarczej w zakresie obro-
tu kwalifikowanym materiałem siewnym od  
1 m2 powierzchni użytkowej 8,70 zł 

4) od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej 3,75 zł 

5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 3,90 zł 

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

7) od gruntów związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, bez względu na sposób za-

kwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
od 1 m2 powierzchni 0,70 zł 

8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 
1 ha powierzchni 3,90 zł 

9) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – od 1 m2 powierzchni 0,20 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Nowogrodźca. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XX/139/07 Rady Miejskiej w 
Nowogrodźcu z dnia 9 listopada 2007 roku w 
sprawie określenia stawek podatku od nieruchomo-
ści. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

WILHELM TOMCZUK 

 
 
 
 
 

3677 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 
NR XXXV/254/08 

z dnia 4 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia stawek pouatku ou śrouktw transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1591 z poźn. 
zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opła-
tach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 844 z poźn. zm. i M. P. 
z 2008 r. Nr 59, poz. 531, oraz M.P. z 2008 r. Nr 78, poz. 292) Rada Miej-
ska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:  
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§ 1 

Określa roczne stawki podatku od środków trans-
portowych od jednego pojazdu w wysokości 
1) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do 

siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.300,- zł 
b) równej lub większej niż 30 miejsc 1.700,- zł 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  

włącznie 220,- zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 850,- zł 
c)powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.300,- zł 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton 1.200,- zł 

4) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
witą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku  
rolnego 1.400,-zł 

5) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwa-
ły, 

2) od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwa-
ły, 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
witą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Nowogrodźca. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XX/138/07 Rady Miejskiej w 
Nowogrodźcu z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie 
określenia stawek podatku od środków transporto-
wych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

WILHELM TOMCZUK 

 
 

Załącznik nr 1 uo uchwały Rauy Miejskiej 
w Nowogrouźcu nr XXXV/254/08 z unia 
4 listopaua 2008 r. zpoz. 36770 

 
Stawka pouatku 

ou śrouktw transportowych określone w § 1 pkt 5 
 

Samochody ciężarowe 
liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 

Stawki podatku 
(w złotych) 

Lp. 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
1. 12 13 1.850,00 1.850,00 
2. 13 14 1.950,00 1.950,00 
3. 14 15 2.100,00 2.100,00 
4. 15  2.150,00 2.150,00 

Trzy osie 
1. 12 17 2.200,00 2. 200,00 
2. 17 19 2.250,00 2.250,00 
3. 19 21 2.250,00 2.250,00 
4. 21 23 2.300,00 2.300,00 
5. 23 25 2.300,00 2.300,00 
2. 25  2.350,00 2.350,00 

Cztery osie i więcej 
1. 12 25 2.400,00 2.400,00 
2. 25 27 2.450,00 2.450,00 
3. 27 29 2.500,00 2.500,00 
4. 29 31 2.500,00 2.500,00 
5. 31  2.550,00 2.550,00 
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Załącznik nr 2 uo uchwały Rauy Miejskiej 
w Nowogrouźcu nr XXXV/254/08 z unia 
4 listopaua 2008 r. zpoz. 36770 

 
Stawka pouatku 

ou śrouktw transportowych określone w § 1 pkt 6 
 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita  zespołu pojazdów: ciągnik 

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

Stawki podatku 
(w złotych) 

Lp. 

nie mniej niż mniej niż 
oś, osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
1. 12 18 1.200,00 1.200,00 
2. 18 25 2.000,00 2.000,00 
3. 25 31 2.000,00 2.000,00 
4. 31  1.750,00 1.900,00 

Trzy osie 
1. 12 40 2.000,00 2.050,00 
2. 40  2.250,00 2.450,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 uo uchwały Rauy Miejskiej 
w Nowogrouźcu nr XXXV/254/08 z unia 
4 listopaua 2008 r. zpoz. 36770 

 
Stawka pouatku 

ou śrouktw transportowych określone w § 1 pkt 7 
 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita  zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa w pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawki podatku 
(w złotych) 

Lp. 

nie mniej niż mniej niż 
oś, osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
1. 12 18 400,00 200,00 
2. 18 25 400,00 250,00 
3. 25  450,00 750,00 

Dwie osie 
1. 12 28 700,00 950,00 
2. 28 33 950,00 1.100,00 
3. 33 38 1.250,00 1.450,00 
4. 38  1.300,00 1.200,00 

 
1. 12 38 1.050,00 1.100,00 
2. 38  1.050,00 1.350,00 
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3678 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
NR XXIV/311/08 

z dnia 7 listopada 2008 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt uziecka 
w żłobku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminny, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, po. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 34b ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdro-
wotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) uchwala się, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XIV/158 Rady Miejskiej w Rwidnicy  
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalania 
wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku § 1 
otrzymuje brzmienie” 
„§ 1. Za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski 
nr 1 w Rwidnicy, zwany dalej żłobkiem, pobierane 
są od rodziców następujące opłaty: 
1) odpłatność stała, w wysokości 110,00 zł mie-

sięcznie; 
2) odpłatność za wyżywienie, w wysokości 4,50 zł 

dziennie.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Rwidnicy. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi  
w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZACY RADY 
 

MICHAŁ SZUKAŁA 

 
 
 
 

3679 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLITCU  
NR 164/XXV/08 

z dnia 11 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia stawek pouatku ou nieruchomości na obszarze  
Gminy i Miasta Węgliniec 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
z późn. zm.) oraz  art. 5 ust. 1−4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)  Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od nieruchomości  
w kwotach: 
1. od gruntów : 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków − 
od 1 m2 powierzchni 0,74 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków, w 
zakresie działalności turystycznej, z wyłącze-
niem powierzchni gruntów zabudowanych 
budynkami, w których świadczone są usługi 

gastronomiczne, w tym również sprzedaż al-
koholu 
− od 1 m2 powierzchni 0,37 zł 

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych 
− od 1ha powierzchni 3,90 zł 

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

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

wej 0,60 zł 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
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 lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej 
− od 1 m2 powierzchni użytkowej 19,50 zł 

c) od budynków lub ich części związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czę-
ści zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej, w zakresie wynajmu pokoi tury-
stom, z wyłączeniem powierzchni zajętej na 
świadczenie usług gastronomicznych, w tym 
również sprzedaż alkoholu 
− od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,75 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym − od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 9,24 zł 

e) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych − od 1 m2 powierzchni użytko-
wej 4,01 zł  

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego   
− od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,10 zł 

3. od budowli − % wartości określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3−7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych 2% ich wartości    

§ 2 

1. Różnica między stawką podstawową w podatku 
od nieruchomości dla danej kategorii podmiotów 
a preferencyjną stawką określoną w § 1 pkt 1 
lit. b), pkt 2 lit. c) stanowi pomoc de minimis, 
której udzielanie następuje zgodnie z warunkami 
określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE)  
nr 1998/2002 w sprawie stosowania art.87  
i 88 Traktatu  WE do pomocy de minimis  
(Dz. Urz. WE L Nr 379 z dnia 28 grudnia  
2002 r.) 

2. Pomoc, o której mowa w ust.1, przysługuje, 
jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z war-
tością innej pomocy de minimis, otrzymanej 
przez podatnika w okresie 3 kolejnych lat po-
przedzających dzień uzyskania planowanej po-
mocy, nie przekracza kwoty stanowiącej rów-
nowartość 200 tysięcy euro. 

3. Podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy de 
minimis, jak również podatnik korzystający już  
z pomocy de minimis, o której mowa w ust.1, 
zobowiązany jest bez wezwania organu podat-
kowego Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec, 

do przedkładania oprócz zaświadczeń otrzyma-
nej na podstawie innych przepisów pomocy de 
minimis także informacji o każdej innej pomocy 
publicznej, jaką otrzymał (nie tylko w okresie 
trzyletnim) w odniesieniu do tych samych kosz-
tów kwalifikowanych, z którymi związana jest 
pomoc de minimis, udzielana na podstawie ni-
niejszej uchwały. 

4. Podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy de 
minimis, o której mowa w ust. 1, zobowiązany 
jest, bez wezwania organu podatkowego − Bur-
mistrza Gminy i Miasta Węgliniec, do  przedło-
żenia oświadczenia, że nie znajduje się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej, tj., że nie spełnia kryte-
riów określonych w pkt 9−11 wytycznych  
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa 
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych 
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1 paź-
dziernika 2004 r.). 

§ 3 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
a) budynki lub ich części, budowle i grunty zaję-

te na potrzeby świadczenia usług z zakresu: 
ochrony zdrowia oraz działalności w zakresie 
kultury, kultury fizycznej i sportu oraz w za-
kresie pomocy społecznej, 

b) budynki lub ich części, budowle i grunty zaję-
te na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, 

c) grunty zajęte na cmentarze. 
2. Zwalnia się z podatku budowle będące sieciami 

wodnymi i kanalizacyjnymi.  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Węgliniec.  

§ 5 

Traci moc uchwała nr 93/XIV/07 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 22 października 2007 roku  
w sprawie określenia stawek podatku od nierucho-
mości. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
roku podatkowego 2009.  
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

BARBARA DROZD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 309 –  24773  – Poz. 3280 

3680 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLITCU  
NR 165/XXV/08 

z dnia 11 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia stawek pouatku ou śrouktw transportowych 
na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
z późn. zm.) oraz  art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)  Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od środków transportowych w kwotach: 

1. ou samochoutw ciężarowych o uopuszczalnej masie całkowitej pojazuu 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   640,- 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie    800,- 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton      890,- 

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w za-
leżności od liczby osi i rodzaju zawieszenia 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Lp. 
nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym 

za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

DWIE OSIE 
a) 12 13 892,- 1.000,- 
b) 13 14 920,- 1.052,- 
c) 14 15 1.010,- 1.152,- 
d) 15  1.022,- 1.320,- 

TRZY OSIE 
e) 12 17 1.010,- 1.120,- 
f) 17 19 1.114,- 1.220,- 
g) 19 21 1.208,- 1.334,- 
h) 21 23 1.312,- 1.448,- 
i) 23 25 1.410,- 1.270,- 
j) 25  1.510,- 1.270,- 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 
k) 12 25 1.510,- 2.052,- 
l) 25 27 1.212,- 2.122,- 
ł) 27 29 1.782,- 2.282,- 
m) 29 31 1.948,- 2.552,- 
n) 31  2.084,- 2.552,- 

 
3. ou ciągniktw sioułowych i balastowych przystosowanych uo używania łącznie z naczepą lub przycze-

pa o uopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazutw ou 3,5 tony i poniżej 12 ton − 1.450,- zł 
 
4. ou ciągniktw sioułowych i balastowych przystosowanych uo używania łącznie z naczepą lub przycze-

pą o uopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazutw rtwnej lub wyższej niż 12 ton 
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Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu  

pojazdów: ciągnik siodłowy w 
naczepa, ciągnik balastowy w 

przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Lp. 

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

pneumatycznym lub uznanym 
za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

DWIE OSIE 
a) 12 18 1.230,- 1.532,- 
b) 18 25 1.344,- 1.228,- 
c) 25 31 1.454,- 1.770,- 
d) 31  1.580,- 2.012,- 

TRZY OSIE 
e) 12 40 1.782,- 1.872,- 
f) 40  1.980,- 2.210,- 

 
5. ou przyczep i naczep, kttre łącznie z pojazuem silnikowym posiauają uopuszczalna masę całkowitą ou 

7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z uziałalnością rolnicza prowauzona przez 
pouatnika pouatku rolnego 450,- zł 

 
6. ou przyczep i naczep, kttre łącznie z pojazuem silnikowym posiauają uopuszczalna masę całkowita 

rtwna lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z uziałalnością  rolniczą prowauzoną 
przez pouatnika pouatku rolnego 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu  

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

Stawka podatku (w złotych) 

Lp. 

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

pneumatycznym lub uznanym 
za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

JEDNA OR 
a) 12 18 450,- 232,- 
b) 18 25 500,- 298,- 
c) 25  552,- 750,- 

DWIE OSIE 
d 12 28 204,- 782,- 
e) 28 33 222,- 882,- 
f) 33 38 890,- 1.342,- 
g) 38  1.200,- 1.770,- 

TRZY OSIE 
h) 12 38 940,- 1.282,- 
i) 38  1.020,- 1.382,- 

 
7. ou autobustw, w zależności ou liczby miejsc uo sieczenia: 

a) do 15 miejsc włącznie            386,- 
b) powyżej 15 miejsc do 30 włącznie        790,- 
c) powyżej 30 miejsc             1.564,- 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 95/XIV/07 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 22 października 2007 r. w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, z mocą obowiązująca od roku podatkowego 2009. 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

BARBARA DROZD 
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3681 

UCHWAŁA RADY MIASTA WOJCIESZÓW 
NR XXI/127/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie ustalenia liczby punkttw sprzeuaży napojtw zawierających po-
wyżej 4,5% alkoholu zz wyjątkiem piwa0 przeznaczonych uo spożycia poza 
miejscem sprzeuaży i w miejscu sprzeuaży oraz zasau usytuowania miejsc 
sprzeuaży i pouawania napojtw alkoholowych, a także zakazu sprzeuaży, 
pouawania oraz spożywania napojtw alkoholowych w niekttrych miejscach 
                                na terenie miasta Wojciesztw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust. 2 ustawy z dnia 
22 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)  
Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się dla miasta Wojcieszów liczbę punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), prze-
znaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
– nieprzekraczającą 17. 

§ 2 

Ustala się dla miasta Wojcieszów liczbę punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), prze-
znaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 
nieprzekraczająca 5.  

§ 3 

Wprowadza się zakaz sprzedaży, podawania oraz 
spożywania napojów alkoholowych na terenie: 
1) targowiska, 
2) basenu, 
3) obiektów kultu religijnego. 

§ 4 

1. Traci moc uchwała nr XXIX/139/98 Rady Miej-
skiej w Wojcieszowie z dnia 22 lutego 1998 r. 
w sprawie ustalenia liczby, zasad usytuowania 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych, try-

bu wydawania i cofania zezwoleń oraz warun-
ków sprzedaży napojów alkoholowych na tere-
nie miasta Wojcieszów.  

2. Traci moc uchwała nr XII/54/03 Rady Miejskiej 
w Wojcieszowie z dnia 25 września 2003 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały  
nr XXIX/139/98 Rady Miejskiej w Wojcieszowie 
z dnia 22 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia 
liczby, zasad usytuowania punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych, trybu wydawania i co-
fania zezwoleń oraz warunków sprzedaży napo-
jów alkoholowych na terenie miasta Wojcie-
szów.  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Wojcieszów. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ADAM BARAN 

 
 

3682 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  W WOŁOWIE 
NR XXV/223/08 

z dnia 13 listopada 2008 r. 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako poustawa obliczenia 

pouatku rolnego na terenie Gminy Wołtw w 2009 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. 
zm.) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 132, poz. 929 z poźn. zm.) Rada Miejska w Woło-
wie uchwala, co następuje:  
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§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta ogłoszoną w komunika-
cie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwar-
tałów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717) przyjmowaną 
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na tere-
nie Gminy Wołów w 2009 r. z kwoty 55,80 zł za  
1 dt do kwoty 40,00 zł za 1dt.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wołów.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż  
z dniem 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 

PRZEWODNICZACA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
DANUTA JELEC 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  W WOŁOWIE 
NR XXV/224/08 

z dnia 13 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek pouatku ou nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz ob-
wieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych  
granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. 
z dnia 14 sierpnia 2008 r.  Nr 59, poz. 531) Rada Miejska w Wołowie 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

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

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków od 
1 m2 powierzchni 0,72 zł 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni 3,70 zł 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1 m2 powierzchni 0,28 zł 

d) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i 
oczyszczania ścieków od 1 m²  
powierzchni 0,60 zł 

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

użytkowej 0,60 zł 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 19,30 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 9,00 zł 

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1 m2 powierzchni  
użytkowej 6,30 zł 

3) od budowli: 
a)  służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę 

oraz zbiorowemu odprowadzaniu i oczysz-
czaniu  ścieków − 1,20% ich wartości  okre-
ślonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz 
ust. 3−7 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych, 

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

Traci moc uchwala Rady Miejskiej nr XIV/92/07  
z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wołów. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
DANUTA JELEC 

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

1) dyrektywy 92/102/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 328 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/22/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

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

3684 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  W WOŁOWIE 
NR XXV/225/08 

z dnia 13 listopada 2008 r. 

w sprawie zwolnień z pouatku ou nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z 2001 r. z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1 (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 844. 
z późn. zm.) Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, 
budowle, grunty lub ich części zajęte pod cmenta-
rze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znaj-
dujących się w posiadaniu podmiotów prowadzą-
cych działalność gospodarczą.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wołów. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia  
1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZACA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
DANUTA JELEC 

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

1) dyrektywy 92/102/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 328 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/22/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wyda-
nie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  W WOŁOWIE 
NR XXV/226/08 

z dnia 13 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek pouatku ou śrouktw  
transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2002  r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.),  obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
29 lipca 2008 r. w sprawie górnych  granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. z dnia 14 sierpnia 2008 r.  Nr 59, 
poz. 531) oraz obwieszczenia Ministra Finansów  z dnia 13 października 
2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązu-
jących w 2009 r.(M.P. z dnia 20 października 2008 r. Nr 78, poz.292) Rada 
Miejska  w Wołowie uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków 
transportowych: 
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony  

do 5,5 tony włącznie 280,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony  

do 9 ton włącznie 1 150,00 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 350,00 zł, 

2. od samochodu ciężarowego z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 

18 ton: 
− o liczbie osi – dwie 1 900,00 zł, 
− o liczbie osi – trzy 1 900,00 zł, 
− o liczbie osi – cztery i więcej 1 900,00 zł,  

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 
22 ton: 
− o liczbie osi – dwie 2 000,00 zł, 
− o liczbie osi – trzy 2 150,00 zł, 
− o liczbie osi – cztery i więcej 2 050,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 22 ton:  
− o liczbie osi – dwie 2 500,00 zł, 
− o liczbie osi – trzy 2 550,00 zł, 
− o liczbie osi – cztery i więcej 2 250,00 zł, 

3. od samochodu ciężarowego z innym systemem 
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowitej: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 

18 ton: 
− o liczbie osi – dwie 1 850,00 zł, 
− o liczbie osi – trzy 1 850,00 zł, 
− o liczbie osi – cztery i więcej 1 900,00 zł,  

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 
22 ton: 
− o liczbie osi – dwie 2 200,00 zł, 
− o liczbie osi – trzy 2 100,00 zł, 
− o liczbie osi – cztery i więcej 2 100,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 22 ton, a mniejszej niż 
29 ton: 

− o liczbie osi – dwie 2 300,00 zł, 
− o liczbie osi – trzy 2 450,00 zł, 
− o liczbie osi – cztery i więcej 2 200,00 zł,  

d) równej lub wyższej niż 29: 
− o liczbie osi – dwie 2 400,00 zł, 
− o liczbie osi – trzy 2 450,00 zł, 
− o liczbie osi – cztery i więcej 2 250,00 zł,    

4. od ciągnika siodłowego lub  balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą   o dopuszczalnej masie  całkowitej 
zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony  poniżej 12 ton 1 550,00 zł, 

5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne, o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 

18 ton : 
− o liczbie osi – dwie 1 800,00 zł, 
− o liczbie osi – trzy i więcej 1 900,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 32 ton 
włącznie: 
− o liczbie osi − dwie 2 050,00 zł, 
− o liczbie osi – trzy i więcej 1 950,00 zł, 

c) powyżej 32 ton: 
− o liczbie osi – dwie 2 500,00 zł, 
− o liczbie osi – trzy i więcej 2 200,00 zł, 

2. od ciągnika  siodłowego  lub  balastowego przy-
stosowanego  do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów : 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 

18 ton : 
− o liczbie osi – dwie 1 950,00 zł, 
− o liczbie osi – trzy i więcej 2 050,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 
31 ton: 
− o liczbie osi – dwie 2 000,00 zł, 
− o liczbie osi – trzy i więcej 2 050,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 31 ton do 32 ton 
włącznie: 
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− o liczbie osi − dwie 2 050,00 zł, 
− o licznie osi – trzy i więcej 2 050,00 zł 

d) powyżej 32 ton, a mniejszej  niż  40 ton: 
− o liczbie  osi – dwie 2 200,00 zł, 
− o liczbie  osi − trzy i więcej 2 250,00 zł,  

e) równej lub wyższej niż 40 ton: 
− o  liczbie osi − dwie 2 200,00 zł,  
− o liczbie osi − trzy  i więcej 2 250,00 zł, 

7. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
− od 7 ton i poniżej 12 ton 1 400,00 zł, 

8. od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 

18 ton: 
− o liczbie osi – jedna 1 300,00 zł, 
− o liczbie osi – dwie 1 350,00 zł, 
− o liczbie osi – trzy i więcej 1 400,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 32 ton 
włącznie: 
− o liczbie osi – jedna 1 450,00 zł, 
− o liczbie osi – dwie 1 200,00 zł, 
− o liczbie osi – trzy i więcej 1 200,00 zł, 

c) powyżej 32 ton: 
− o liczbie osi – jedna 1 200,00 zł, 
− o liczbie osi – dwie 1 800,00 zł, 
− o liczbie osi – trzy i więcej 1 700,00 zł, 

9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem 
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem 
zawiązanych z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego : 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej 
niż 18 ton: 
− o liczbie osi – jedna 1 200,00 zł, 
− o liczbie osi – dwie 1 220,00 zł, 
− o liczbie osi – trzy i więcej 1 240,00 zł,  

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 32 ton 
włącznie: 
− o liczbie osi − jedna 1 240,00 zł, 
− o liczbie osi – dwie 1 240,00 zł, 
− o liczbie osi – trzy i więcej 1 240,00 zł, 

c) powyżej  32 ton: 
− o liczbie osi – jedna 1 800,00 zł, 
− o liczbie osi – dwie 2 050,00 zł, 
− o liczbie osi – trzy   i więcej 2 050,00 zł, 

10. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc 1 240,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż  

30 miejsc 2 050,00 zł. 

§ 2 

Traci moc uchwała  nr XIV/93/07 Rady Miejskiej w 
Wołowie z dnia 30 października  2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wołów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 roku . 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
DANUTA JELEC 

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

1) dyrektywy 92/102/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 328 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/22/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L  187 z 20.07.1999).  

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie 
specjalne. 
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3686 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  W WOŁOWIE 
NR XXV/227/08 

z dnia 13 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia zasau poboru, termintw płatności i ustalenia  
wysokości stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrouzenia za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1a i pkt. 2 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. 
U. z 2002 roku Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołowie 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej  
w następującej wysokości : 
a)  za handel ze stanowiska o wielkości 10 m2 _ 
10,00 zł, 

b) za handel ze stanowiska o wielkości 20 m2 − 
20,00 zł, 

c) za handel z ręki, koszyka, skrzynki itp. − 3,00 
zł., 

d) za handel z pojazdu samochodowego − 
18,00 zł. 

2. Opłata targowa płatna jest w dniu dokonywania 
sprzedaży. 

§ 2 

1. Należności z tytułu opłaty targowej pobiera za 
pokwitowaniem upoważniony pracownik Urzędu 
Miasta i Gminy w Wołowie, z zastrzeżeniem  
ust. 2.  

2. Należności z tytułu opłaty targowej, pobieranej 
na terenie targowiska w Lubiążu, pobiera za po-
kwitowaniem inkasent – Klub Sportowy „Odra” 
w Lubiążu.  

§ 3 

1. Za pobór opłaty targowej inkasentowi – Klubowi 
Sportowemu „Odra” w Lubiążu przysługuje wy-
nagrodzenie w wysokości 80% zainkasowanych 
opłat targowych. 

2. Inkasent Klub Sportowy „Odra” w Lubiążu jest 
zobowiązany do wpłaty zainkasowanych opłat 
targowych na konto bankowe Urzędu Miasta  
i Gminy w Wołowie lub w kasie Urzędu Miasta  
i Gminy w Wołowie do 5 dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym pobrano opłatę 
targową. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy w Wołowie. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr III/23/02 Rady Miejskiej  
w Wołowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie 
zasad poboru, płatności i ustalenia wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 r.  
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
DANUTA JELEC 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  W WOŁOWIE 
NR XXV/228/08 

z dnia 13 listopada 2008 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrouka Pomocy Społecznej 
w Wołowie uo pouejmowania uziałań wobec ułużniktw alimentacyjnych 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Wołowie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Upoważnia się Kierownika Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Wołowie do podejmowania 
działań wobec dłużników alimentacyjnych, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r.  
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wołów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
DANUTA JELEC 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  W ZAWIDOWIE 
NR XXIX/139/2008 

z dnia 27 października 2008 r. 

w sprawie zasau uuzielania i rozliczania uotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty buuowlane przy zabytku wpisanym uo rejestru 
                                               zabytktw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 122, poz. 1528 z późn. zm.) 
i art. 172 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w  Zawidowie  
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Z budżetu Gminy Zawidów mogą być udzielane 
dotacje celowe na dofinansowanie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytku wpisanym do rejestru zabyt-
ków znajdującym się na obszarze Gminy Zawi-
dów, jeżeli: 
1) obiekt znajduje się w złym stanie technicz-

nym,  
2) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, 

artystyczne lub naukowe dla Gminy Zawi-
dów. 

2. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest 
właścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym 
mowa w ust. 1.  

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie 
nakładów koniecznych na wykonanie prac kon-
serwatorskich, restauratorskich lub robót bu-
dowlanych przy zabytku, o którym mowa w ust. 
1, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwier-
dzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków we Wrocławiu, które zostaną prze-
prowadzone w roku złożenia przez wnioskodaw-
cę wniosku o udzielenie dotacji.  

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane może obejmować na-
kłady konieczne na:  

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i kon-
serwatorskich, 

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, 
architektonicznych lub archeologicznych, 

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 
4) opracowanie programu prac konserwator-

skich i restauratorskich, 
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie  

z przepisami Prawa budowlanego, 
2) sporządzenie projektu odtworzenia kompo-

zycji wnętrz, 
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie 

substancji zabytku, 
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych 

zabytku lub ich odtworzenie w zakresie nie-
zbędnym dla zachowania tego zabytku, 

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okła-
dzin architektonicznych albo ich całkowite 
odtworzenie, z uwzględnieniem charaktery-
stycznej dla tego zabytku kolorystyki, 

10) odnowienie lub całkowite odtworzenie 
okien, w tym ościeżnic i okiennic, ze-
wnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dacho-
wej, pokrycia dachowego, rynien i rur spu-
stowych, 

11) modernizację instalacji elektrycznej w za-
bytkach drewnianych lub w zabytkach,  
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które posiadają oryginalne, wykonane z 
drewna części składowe i przynależności. 

§ 2 

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 
35% nakładów koniecznych na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku, o którym mowa w  
§ 1 ust. 1. 

2. Dotacja na dofinansowanie prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku, o którym mowa w  § 1 ust. 1, nie 
może zostać udzielona: 
1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub robo-

ty w 100% są finansowane z dotacji pocho-
dzących z innych źródeł, 

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez 
Gminę Zawidów i inne uprawnione organy 
przekroczyła wysokość 100% nakładów ko-
niecznych na te prace lub roboty. 

§ 3 

1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek 
o dotację wraz z następującymi załącznikami: 
1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiek-

tu, którego dotyczą prace lub roboty, 
2) dokumentem potwierdzającym tytuł władania 

zabytkiem, 
3) harmonogramem oraz kosztorysem przewi-

dywanych lub wykonanych prac lub robót ze 
wskazaniem źródeł ich finansowania, 

4) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków we Wrocławiu zezwalającą na prze-
prowadzenie prac lub robót oraz projektem i 
pozwoleniem na budowę, gdy wniosek doty-
czy prac lub robót przy zabytku nieruchomym 
lub programem prac, gdy wniosek dotyczy 
prac przy zabytku ruchomym, 

5) informacją o wnioskach o udzielenie dotacji 
skierowanych do innych organów, 

2) wykazem prac lub robót wykonanych w okre-
sie poprzedzającym dzień złożenia wniosku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi za-
łącznik nr 1 do uchwały. 

§ 4 

1. Wnioski o dotację składa się Burmistrzowi Mia-
sta  do końca października każdego roku. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zasto-
sowania w przypadku ubiegania się o dotację na 
prace interwencyjne wynikające z zagrożenia 
zabytku.  

§ 5 

1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w  Zawidowie 
na wniosek Burmistrza  Miasta.  

2. W uchwale Rady Miejskiej w Zawidowie określa 
się nazwę otrzymującego dotację, prace lub ro-
boty, na wykonanie których przyznano dotację 
oraz kwotę przyznanej dotacji. 

3. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, ogłasza się w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Zawidowie. 

§ 2 

Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy 
określającej w szczególności: 
1) opis prac lub robót i termin ich wykonania, 
2) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony od 

wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub 
robót i rozliczenia tych wydatków, 

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji 
oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty do-
tacji, 

4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych przy wydat-
kowaniu otrzymanej dotacji, 

5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do pod-
dania się pełnej kontroli w zakresie należytego 
wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia 
niezbędnej dokumentacji, 

2) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji. 

§ 7 

1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny od-
biór wykonanych prac lub robót z udziałem 
przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków we Wrocławiu oraz pracownika Urzę-
du Miejskiego w  Zawidowie  odpowiedzialnego 
za zabytki.  

2. W celu rozliczenia dotacji składa się sprawozda-
nie z wykonania prac lub robót Burmistrzowi 
Miasta. 

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 infor-
macji, o których mowa w  § 3 ust. 1, wykonujący 
prace lub roboty traci prawo do ubiegania się  
o dotację z budżetu Gminy  Zawidów  przez kolej-
nych  pięć lat. 

§ 9 

Pracownik odpowiedzialny za zabytki prowadzi 
wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne or-
gany uprawnione do udzielania dotacji o dotacjach 
przyznanych przez Radę Miejską w  Zawidowie.  

§ 10 

Wnioski o przyznanie dotacji w 2009 r. można 
składać do dnia 28 lutego 2009 r. 

§ 11 

Traci moc uchwała  nr XLVIII/212/2005 Rady Miej-
skiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2005 roku  
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie  ,roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru za-
bytków. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  
Miasta. 

§ 13 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 309 –  24783  – Poz. 3288 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego, na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie oraz Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Zawidowie. 

 
 
 
 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ROBERT DRABKO                   
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  W ZAWIDOWIE 
NR XXIX/140/2008 

z dnia 27 października 2008 r. 

w sprawie trybu postępowania o uuzielenie z buużetu gminy Zawiutw uota-
cji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zauania 
          przez poumioty niezaliczane uo sektora finanstw publicznych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr.142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005  roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ilekroć w uchwale jest mowa o : 
1) gminie – rozumie się przez to Gminę Miejską 

Zawidów, 
2) radzie – rozumie się przez to Radę Miejską  

 w Zawidowie, 
3) burmistrzu –rozumie się przez to Burmistrza 

Zawidowa, 
4) podmiocie – rozumie się przez to podmioty nie-

zaliczane do sektora finansów publicznych nie-
działających w celu osiągnięcia zysku,  

5) zadaniach publicznych – rozumie się zadania 
określone w § 2. 

§ 2 

Podmioty mogą otrzymać z budżetu gminy dotacje 
na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy 
w zakresie nieobjętym ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 92, poz. 873 z późn. 
zm.). 

§ 3 

Wysokość środków finansowych na realizację za-
dań publicznych przez podmioty określa Rada w 
uchwale budżetowej. 

§ 4 

Dotacje nie mogą być udzielane na : 
1) prowadzenie działalności gospodarczej, 
2) zakupy inwestycyjne i remonty. 

§ 5 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji odbywa się 
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, 
chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb 
zlecania.  

2. Burmistrz podejmuje decyzję o konieczności  
i celowości przeprowadzenia konkursu ofert.  

3. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań zleconych przez Gminę, 
Burmistrz powołuje komisję konkursową oraz 
uchwala regulamin pracy komisji konkursowej. 

§ 2 

1. Burmistrz ogłasza otwarty konkurs ofert co naj-
mniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.  

2. 0głoszenie otwartego konkursu ofert powinno 
zawierać informacje o; 
1) zakresie i rodzaju zleconego zadania, 
2) formie zlecenia zadania oraz wysokości środ-

ków publicznych na realizację tego zadania, 
3) zasadach przyznawania dotacji, 
4) terminach i warunkach realizacji zadania, 
5) terminie składania ofert, 
2) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy 

dokonywaniu wyboru oferty.  
3. 0głoszenie, o którym  mowa w ust. 1, zamiesz-

cza się w prasie lokalnej, Biuletynie Informacji 
Publicznej, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego. 

§ 7 

1. Oferta powinna zawierać w szczególności:  
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania pu-

blicznego proponowanego do realizacji,  
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,  
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 

zadania publicznego,  
4) informację o wcześniejszej działalności pod-

miotu składającego ofertę w zakresie, które-
go dotyczy zadanie, 

5) informację o posiadanych zasobach rzeczo-
wych i kadrowych zapewniających wykona-
nie zadania, w tym o wysokości środków fi-
nansowych uzyskanych na realizację danego 
zadania z innych źródeł, 

2) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieod-
płatnego wykonania zadania.  

2. Do oferty należy dołączyć:  
1) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru,  
2) pełnomocnictwo do składania oświadczeń 

woli, 
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 

ostatni rok, a w przypadku krótszej niż rok 
działalności za okres jej trwania.  

3. Wzór oferty stanowi załącznik do uchwały. 

§ 8 

1. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:  
1) ocenia możliwość realizacji zadania przez 

podmioty składające oferty,  
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów re-

alizacji zadania, w tym w odniesieniu do za-
kresu rzeczowego zadania,  
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3) uwzględnia wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania,  

4) sprawdza staranne i terminowe wywiązywa-
nie się przez podmioty z realizacji zadań do-
tychczas zleconych przez gminę. 

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w 
wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zo-
stała zgłoszona jedna oferta. 

§ 9 

Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz 
z dokumentacją konkursową oraz propozycja roz-
strzygnięcia komisja konkursowa przedkłada Burmi-
strzowi. 

§ 10 

1. Decyzję o zleceniu zadania oraz przyznaniu do-
tacji podejmuje Burmistrz.  

2. 0 wynikach postępowania w sprawie zlecenia 
zadania Burmistrz zawiadamia wszystkich ofe-
rentów oraz ogłasza informację w siedzibie 
Urzędu Miejskiego na tablicach ogłoszeń. 

§ 11 

1. Umowa o powierzenie zadania publicznego może 
być zawarta na czas realizacji zadania. 

2. Podmioty są zobowiązane do rachunkowego 
wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków 
otrzymanych na realizację umowy, o której mo-
wa w ust 1. 

§ 12 

1. Burmistrz zlecając zadanie publiczne dokonuje 
kontroli i oceny zadania , a w szczególności: 
1) stanu realizacji zadania oraz wykonania zada-

nia zgodnie z umową,  
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania 

zadania, 
3) prawidłowości wykorzystania środków pu-

blicznych otrzymanych na realizację zadania, 
4) prowadzenia dokumentacji określonej w prze-

pisach prawa i postanowieniach umowy. 
2. Czynności kontrolnych dokonują upoważnieni 

przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Zawidowie. 

3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół. 
4. Na podstawie protokołu Burmistrz w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zada-
nia i wykorzystaniu dotacji kieruje do zlecenio-
biorcy stosowne wnioski i zalecenia, wyznacza-
jąc termin usunięcia stwierdzonych nieprawi-
dłowości. 

5. W przypadku, gdy zleceniobiorca nie usunie 
stwierdzonych nieprawidłowości lub nie dopro-
wadzi do ich usunięcia w wyznaczonym termi-
nie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem 
natychmiastowym , a środki finansowe przeka-
zane na jego realizację podlegają zwrotowi do 
budżety gminy w terminie ustalonym przez Bur-
mistrza wraz z odsetkami ustawowymi naliczo-

nymi od dnia przekazania środków na rachunek 
bankowy podmiotu, któremu przekazano dota-
cję. 

§ 13 

1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 
określonego w umowie należy sporządzić i do-
starczyć w terminie 30 dni po upływie terminu, 
na który umowa została zawarta, z zastrzeże-
niem ust. 2. 

2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.  
3. Sprawozdanie , o którym mowa w ust. 1, pod-

lega przyjęciu przez Burmistrza oraz ogłoszeniu 
poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego na okres 30 dni od dnia przy-
jęcia.  

4. Jeżeli zadanie nie zostało wykonane lub dotację 
przeznaczono na inne cele niż określone  
w umowie, Burmistrz dochodzi zwrotu dotacji 
wraz z odsetkami od dnia jej przekazania.  

5. W przypadku częściowego wykonania zadania 
dotacja podlega niezwłocznie zwrotowi w części 
proporcjonalnej do stopnia niezrealizowanego 
zadania.  

2. Burmistrz zastrzega sobie prawo kontroli realiza-
cji zadania również po przyjęciu sprawozdania,  
o którym mowa w ust. 1. W przypadku niepra-
widłowości stwierdzonych w wyniku kontroli 
przepisy ust.4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

§ 14 

W przypadku niedotrzymania terminu rozliczenia 
oraz stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie 
z celami i zasadami określonymi w umowie, pod-
miot realizujący zadanie traci prawo do ubiegania 
się o dotację z budżetu gminy w roku następnym. 

§ 15 

Traci moc uchwała nr XXVII/114/2004 Rady Miej-
skiej w Zawidowie z dnia 30 czerwca 2004 r. w 
sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu  
gminy  Zawidów dotacji, sposobu jej rozliczania 
oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez 
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicz-
nych. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ROBERT DRABKO 
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Załącznik uo uchwały Rauy Miejskiej 
w Zawiuowie nr XXIX/140/2008  
z unia 27 paźuziernika 2008 r.  
zpoz. 36890 
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3690 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  W ZAWIDOWIE 
NR XXIX/141/2008 

z dnia 27 października 2008 r. 

w sprawie ekwiwalentu  pieniężnego ula członktw ochotniczej straży pożarnej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo-
żarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 
Członek ochotniczej straży pożarnej, uczestniczący 
w działaniu  ratowniczym lub w szkoleniu pożarni-
czym organizowanym przez  Państwową  Straż 
Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny 
w  wysokości 10,00 zł za każdą godzinę udziału w 
działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarni-
czym. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta . 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY  MIEJSKIEJ 

 
ROBERT DRABKO 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH  
NR XXIV/163/2008 

z dnia 3 października 2008 r. 

w sprawie ustalenia opłat za niekttre świauczenia publicznych przeuszkoli 
samorząuowych prowauzonych przez gminę Ziębice, wykraczające poza 
                   poustawę programową wychowania przeuszkolnego 

 Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 2 pkt. 1 i art. 27a ust. 3 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 252, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Usługi świadczone przez samorządowe przed-
szkola publiczne prowadzone przez Gminę Ziębi-
ce  w zakresie podstawy programowej są reali-
zowane zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22 lu-
tego 2002 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół  
(Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.). 

§ 2 

1. Miesięczna odpłatność rodziców (opiekunów 
prawnych) za świadczenie samorządowych 
przedszkoli publicznych w zakresie przekraczają-
cym realizację podstawy programowej wycho-

wania przedszkolnego obejmuje zajęcia opiekuń-
czo-wychowawcze i dydaktyczne dla dzieci 
przebywających w przedszkolu powyżej 5 go-
dzin dziennie. 

2. Koszt jednostkowy za świadczenia, o których 
mowa w ust. 1, za 1 godzinę za pobyt dziecka 
powyżej minimum programowe ustala się w na-
stępujący sposób: 
1) w samorządowych przedszkolach publicz-

nych na terenie Ziębic: w Przedszkolu Na Or-
lej Polanie i w Przedszkolu przy Zespole 
Opiekuńczo-Wychowawczym po 0,1% 
(0,08% w okresie wakacyjnym), a w Przed-
szkolu Publicznym w Henrykowie po 0,08% 
(0,02% w okresie wakacyjnym) za godzinę, 
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minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za 
pracę ustalanego zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 10 października 2002 r. o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  
Nr 200, poz. 1279 z późn. zm.). 

3. Opłatę, o której mowa w ust. 2, zaokrągla się 
do pełnej złotówki zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w tym zakresie. 

4. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosz-
tów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatko-
wych, a w szczególności nauki języków obcych 
i rytmiki. 

§ 3 

1. Opłatę, o której mowa w § 2, obniża się o 50% 
na drugie oraz każde następne dziecko w rodzi-
nie uczęszczające do tego samego samorządo-
wego przedszkola publicznego. 

§ 4 

1. Odpłatność dzienną za wyżywienie ustala się na 
poziomie kosztu zakupu surowca. 

2. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od 
opłaty określonej w § 2. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-
12/175/08 z dnia 24 listopada 2008 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 4). 

 

 

§ 5 

1. Zakres realizowanych przez samorządowe przed-
szkola publiczne w Ziębicach i Henrykowie 
świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 4 i § 4 
ust. 1, określa umowa cywilnoprawna, zawarta 
pomiędzy rodzicem (opiekunem prawnym) dziec-
ka a dyrektorem poszczególnych samorządo-
wych przedszkoli publicznych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Ziębic.  

§ 7 

Traci moc uchwała nr XXII/131/08 Rady Miejskiej 
w Ziębicach z dnia 22 czerwca 2008 r. w sprawie 
ustalania opłat za świadczenia w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Ziębice. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JANUSZ SOBOL 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA  
NR XLIII/268/2006 

z dnia 20 września 2008 r. 

w sprawie określenia tygouniowego obowiązkowego wymiaru gouzin zajęk 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone ula 
      stanowisk o rtżnym tygouniowym obowiązkowym wymiarze gouzin 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gmi-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 42 ust. 7 pkt 3 
ustawy z dnia 22 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. 
Nr 118, poz. 1112 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 309 –  24809  – Poz. 3292 i 3293 

§ 1 

Ustala się zasauę proporcjonalności przy przelicza-
niu na części etatów tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w 
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin według wzoru: 

W = (xxwx2 : [(x1 : y1) w (x2 : y2)] 

gdzie: 

x1, x2, ……., xn  – oznacza ilość godzin poszczegól-
nych stanowisk przydzielona nauczycielowi w arku-
szu organizacji szkoły, 

y1, y2, ……., yn – oznacza tygodniowy obowiązko-
wy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuń-

czych, wychowawczych określoną dla danych sta-
nowisk w art. 42 ust. 3 ustawy. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Rwierzawa. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIASTA I GMINY 

 
KRYSTYNA TATUŚ 
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UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ  
NR XXIX/146/08 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia śreuniej ceny skupu żyta uo celtw pouatku rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 132, poz. 929 z późn. zm.) oraz 
komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 październi-
ka 2008 r. (M. P. z 2008 r. Nr 81, poz. 717) Rada Gminy Dobromierz 
uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
(M. P. z 2008 r. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł 
za 1 dt. na kwotę 50,22 zł za 1 dt. 

§ 2 

Podatek rolny płatny jest za pośrednictwem ban-
ków i urzędów pocztowych na koszt zobowiązane-
go, w kasie Urzędu Gminy oraz u sołtysów po-
szczególnych sołectw. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XV/81/07 Rady Gminy Do-
bromierz z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie 

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego (Dziennik Urzędowy Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. Nr 294, 
poz. 3807). 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dobromierz. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

MAREK JAWORSKI 
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3694 

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ  
NR XXIX/147/08 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia stawek pouatku ou nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokal-
nych w 2009 r. (M. P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada Gminy Dobromierz 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomo-
ści obowiązujące na terenie Gminy Dobromierz:  
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,74 zł od 1 m2 powierzchni,  

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł 
od 1 ha powierzchni,  

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizację pożytku publicz-
nego – 0,12 zł od 1 m2 powierzchni;  

2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej,  
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 19,81 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych – 4,01 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,  

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

blicznego przez organizację pożytku publicz-
nego – 5,27 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej; 

3) od budowli – 2% wartości. 

§ 2 

Podatek od nieruchomości płatny jest za pośrednic-
twem banków i urzędów pocztowych na koszt zo-
bowiązanego, w kasie Urzędu Gminy oraz u sołty-
sów poszczególnych sołectw. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XV/82/07 Rady Gminy Do-
bromierz z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie 
ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dzien-
nik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 
11 grudnia 2007 r. Nr 294, poz. 3808). 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dobromierz.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

MAREK JAWORSKI 
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3695 

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ  
NR XXIX/148/08 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

w sprawie stawek pouatku ou śrouktw transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących w 2009 r. (M. P. z 2008 r. Nr 78, poz. 292) oraz obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości gór-
nych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. 
z 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawki roczne podatku od środków transportowych w wysokościach: 

1. OD SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CASKOWITEJ: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie     531,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie      832,00 zł 
c) powyżej 9 ton mniej niż 12 ton       947,00 zł 

 
2. OD SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CASKOWITEJ: 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

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

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1183 1483 
13 14 1183 1483 
14 15 1183 1483 
15  1421 1894 

Trzy osie    
12 17 1302 1302 
17 19 1302 1302 
19 21 1774 1878 
21 23 1774 1878 
23 25 2012 2328 
25  2012 2328 

Cztery osie i więcej 
12 25 1421 1421 
25 27 1774 2012 
27 29 2012 2328 
29 31 2328 2291 
31  2328 2291 

 
3. OD CIĄGNIKA SIODSOWEGO LUB BALASTOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO UŻYWANIA SĄCZNIE  

Z PRZYCZEPĄ LUB NACZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CASKOWITEJ POJAZDÓW: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie     531,00zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie      832,00 zł 
c) powyżej 9 ton mniej niż 12 ton       947,00 zł 

 
4. OD CIĄGNIKA SIODSOWEGO LUB BALASTOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO UŻYWANIA SĄCZNIE  

Z PRZYCZEPĄ LUB NACZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CASKOWITEJ ZESPOSU POJAZDÓW: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy w 

naczepa, ciągnik balastowy w przyczepa 
 (w tonach) 

Stawka podatku 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie    
12 18 1183 1183 
18 25 1894 2012 
25 31 1894 2012 
31  2080 2080 

Trzy osie 
12 40 1774 2042 
40  2328 2291 

5. OD PRZYCZEPY LUB NACZEPY, KTÓRA SĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADA 
DOPUSZCZALNĄ MASĘ CASKOWITĄ, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYSĄCZNIE Z DZIASALNORCIĄ 
ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie                                 947,00 zł 
b) powyżej 10 ton mniej niż 12 ton                        1.183,00 zł 

2. OD PRZYCZEPY I NACZEPY, KTÓRA SĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADA 
DOPUSZCZALNĄ MASĘ CASKOWITĄ, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYSĄCZNIE Z DZIASALNORCIĄ 
ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: naczepa/przyczepaw pojazd silnikowy 

(w tonach) 
Stawka podatku 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 947 947 
18 25 1025 1025 
25  1302 1302 

Dwie osie 
12 28 1002 1002 
28 33 1183 1538 
33 38 1302 1257 
38  1538 2012 

Trzy osie 
12 38 1123 1183 
38  1537 1538 

7. OD AUTOBUSU O LICZBIE MIEJSC DO SIEDZENIA: 
a) do 15 miejsc włącznie               947,00 zł 
b) powyżej 15 do 30 miejsc        1 183,00 zł 
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc      1 421,00 zł 

§ 2 
Traci moc następująca uchwała: 
Uchwała nr XV/85/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2007 r.  
Nr 294, poz. 3811). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

MAREK JAWORSKI 
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3696 

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ  
NR XXIX/149/08 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego ula członktw 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobromierz, uczestniczących 
w uziałaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez 
                           Państwową Straż Pożarną lub gminę 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoża-
rowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Gminy Do-
bromierz uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gmi-
ny Dobromierz ustala się ekwiwalent pieniężny w 
wysokości: 
1) 12,87 zł za każdą godzinę w działaniu ratowni-

czym. 
2) 8,43 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową 
Straż Pożarną lub gminę.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dobromierz. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

MAREK JAWORSKI 

 
 
 
 

3697 

UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA  
NR XXVIII/135/08 

z dnia 31 października 2008 r. 

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrouka Pomocy Społecznej 
w Gromauce 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Gminy Gromadka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXII/108/08 Rady Gminy Gromadka 
z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Sta-
tutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Gromadce w § 1 pkt III Zadania Ośrodka dodaje się 
pkt 5 w brzmieniu: 
5. Dyrektor Ośrodka realizuje zadania wynikające z 

ustawy z dnia 7 września 2007 r.  pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i 
Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gromadce. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą od 1 października 
2008 r. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
RYSZARD KAWKA 
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3698 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY JEŻÓW SUDECKI 
NR XVIII/108/2008 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

zmieniająca uchwałę Rauy Gminy Jeżtw Suuecki numer XXIV/147/2004 z 
unia 22 gruunia 2004 roku w sprawie trybu postępowania o uuzielenie z 
buużetu gminy Jeżtw Suuecki uotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli 
wykonywania zleconego zauania przez poumioty niezaliczane uo sektora 
                                       finanstw publicznych 

 Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, 
co następuje:   

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Jeżów Sudecki numer 
XXIV/147/2004 z  dnia 22 grudnia 2004 roku w 
sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu 
gminy Jeżów Sudecki dotacji, sposobu jej rozlicze-
nia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania 
przez podmioty niezaliczane do sektora finansów 
publicznych, wprowadza się następujące zmiany: 
– w § 7 skreśla się ust. 3. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Jeżów Sudecki. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ARTUR SMOLAREK 

 
 
 
 

3699 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY JEŻÓW SUDECKI 
NR XVIII/111/2008 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia wysokości  stawek pouatku ou nieruchomości 

 Na podstawie art. 5  ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 
Nr 121, poz. 844 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości 
w wysokości     
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – 

0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.               
2. Od budynków lub ich części związanych z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej oraz od  
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej – 
19,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.  

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie ob-

rotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.  

4. Od budynków zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych 4,01 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej.  

5. Od pozostałych budynków, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 6,64 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej.  

2. Od budowli  lub ich części związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej 2% ich  
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wartości określonej na podstawie art. 4 pkt 1 
ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  

7. Od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,74 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub  elektrowni wodnych – 3,90 zł 
od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,33 zł od 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Podatek podlega wpłaceniu do kasy Urzędu Gminy, 
przelewem na rachunek budżetu gminy albo w dro-
dze inkasa na zasadach określonych odrębną 
uchwałą. 

§ 3 

Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi 
przez jej  rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na 
terenie gminy. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci 
moc uchwała nr X/45/2007 Rady Gminy Jeżów 
Sudecki z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości, jednakże nie wcześniej niż z upływem 
dnia 31 grudnia 2008 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
roku podatkowego 2009. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ARTUR SMOLAREK 

 
 

3700 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY JEŻÓW SUDECKI 
NR XVIII/112/2008 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia stawek pouatku ou śrouktw transportowych 

 Na podstawie art. 10  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 121, 
poz. 844 ze zmianami) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jednolity tekst Dz. U. z  2001 r. 
Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Podatek od środków transportowych wynosi rocz-
nie: 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej  pojazdu:  
a) pow. 3,5 tony do 5,5 tony  

włącznie 220,00 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton  

włącznie 850,00 
c) powyżej 9 ton i mniejszej 

niż 12 ton 920,00 
2. Od samochodów ciężarowych w zależności od 

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojaz-
du i rodzaju zawieszenia:  
1) o dwóch osiach i z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub innym i dopuszczalnej masie cał-
kowitej:  
a) nie mniej niż 12 ton,  

mniej niż 13 ton 1080,00 
b) nie mniej niż 13 ton,  

mniej niż 14 ton 1150,00 
c) nie mniej niż 14 ton,  

mniej niż 15 ton 1230,00 

d) nie mniej niż 15 ton 1550,00 
2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub innym i  dopuszczalnej masie całko-
witej:  
a) nie mniej niż 12 ton,  

mniej niż 17 ton 1210,00 
b) nie mniej niż 17 ton,  

mniej niż 19 ton 1340,00 
c) nie mniej niż 19 ton,  

mniej niż 21 ton 1450,00 
d) nie mniej niż 21 ton,  

mniej niż 23 tony 1580,00 
e) nie mniej niż 23 tony,  
 mniej niż 25 ton 1880,00 
f) nie mniej niż 25 ton 1940,00 

3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem 
pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej 
masie całkowitej:  
a) nie mniej niż 12 tony,  

mniej niż 25 ton 2300,00 
b) nie mniej niż 25 ton,  

mniej niż 27 ton 2430,00 
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c) nie mniej niż 27 ton,  
mniej niż 29 ton 2540,00 

d) nie mniej niż 29 ton,  
mniej niż 31 ton 2290,00 

e) nie mniej niż 31 ton 2290,00 
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przy-

stosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów 
od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1570,00 

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów, w zależności od liczby osi,  dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawie-
szenia: 
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub innym i dopuszczalnej masie cał-
kowitej:  
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej  

niż 18 ton 1280,00 
b) nie mniej niż 18 ton, a mniej  

niż 25 ton 1790,00 
c) nie mniej niż 25 ton, a mniej  

niż 31 ton 1910,00 
d) nie mniej niż 31 ton 2040,00 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub innym i  dopuszczalnej masie całko-
witej:  
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej  

niż 40 ton 2080,00 
b) nie mniej niż 40 ton 2290,00 

5. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z 
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą           
od 7 ton i poniżej 12 ton 280,00  

2. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z 
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą:  
1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym 

lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów:  
a) nie mniej niż 12 ton, mniej  

niż 18 ton 590,00 
b) nie mniej niż 18 ton, mniej  

niż 25 ton 810,00 
c) nie mniej niż 25 ton 980,00 

2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub innym i  dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów:  

a) nie mniej niż 12 tony, mniej  
niż 28 ton 280,00 

b) nie mniej niż 28 ton, mniej  
niż 33 tony 1010,00 

c) nie mniej niż 33 tony, mniej  
niż 38 ton 1550,00 

d) nie mniej niż 38 ton 2020,00 
3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 

lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów:  
a) nie mniej niż 12 ton, mniej  

niż 38 ton 1150,00 
b) nie mniej niż 38 ton 1550,00 

7.  Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do  
siedzenia:  
a) mniejszej niż 15 miejsc 470,00  
b) nie mniejszej niż 15 i mniejszej  

niż 30 miejsc 820,00 
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1790,00  

§ 2 

Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi 
przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na 
terenie gminy.  

§ 3 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.  

§ 4 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą 
moc uchwały: nr X/47/2007 Rady Gminy Jeżów 
Sudecki z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie 
określenia stawek podatku od środków transporto-
wych oraz nr XI/58/2007 z dnia 19 grudnia 2007 
roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jeżów Su-
decki numer X/47/2007 z dnia 7 listopada 2007 
roku w sprawie określenia stawek podatku od środ-
ków transportowych; jednakże nie wcześniej niż  z 
upływem dnia 31 grudnia 2008 r.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
roku podatkowego 2009. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ARTUR SMOLAREK 
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3701 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY JEŻÓW SUDECKI 
NR XVIII/113/2008 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego ula członktw 
Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w uziałaniach ratowniczych 
                                   lub szkoleniu pożarniczym 

 Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku 
o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147, poz. 1229 
z 2002 r. ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość ekwiwalentu za każdą godzinę 
udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniu  
z zakresu pożarnictwa w kwocie: 10.00 zł (słow-
nie: dziesięć złotych). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ARTUR SMOLAREK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3702 

RADA GMINY KOBIERZYCE  
NR XXVI/311/08 

z dnia 31 października 2008 r. 

w sprawie nauania nazwy ronua we wsi Bielany Wrocławskie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
Rada Gminy Kobierzyce postanawia: 

 
 

§ 1 

1. Rondu we wsi Bielany Wrocławskie, oznaczone-
go w ewidencji gruntów jako działka nr 280/33 
oraz części działek 284/89, 288/5 i 280/11 
nadać nazwę: Ronuo Ryszarua Chomicza. 

2. Szczegółową lokalizację ronda przedstawia za-
łącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kobierzyce. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
CZESŁAW CZERWIEC 
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Załącznik graficzny uo uchwały Rauy 
Gminy Kobierzyce nr XXVI/311/08 z unia 
31 paźuziernika 2008 r. zpoz. 37020 
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3703 

RADA GMINY KOBIERZYCE  
NR XXVI/312/08 

z dnia 31 października 2008 r. 

w sprawie nauania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
Rada Gminy Kobierzyce postanawia: 

 
 

§ 1 

1. Nadać nazwę ulicy − Szweuzka − we wsi Biela-
ny Wrocławskie oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako działki nr 259/12, 259/21, 259/23, 
259/19, 259/25 i 259/29. 

2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącz-
nik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kobierzyce. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
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3704 

RADA GMINY KOBIERZYCE  
NR XXVI/313/08 

z dnia 31 października 2008 r. 

w sprawie nauania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
Rada Gminy Kobierzyce postanawia: 

 
 

§ 1 

1. Nadać nazwę ulicy − Dębowa − we wsi Kobie-
rzyce odcinkom dotychczasowych ulic: 
1) Sportowej dla działki nr 384/15 i części dział-

ki 383/1; 
2) Bukowej dla części działki nr 403/1, do skrzy-

żowania z ciekiem wodnym. 
 2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącz-

nik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kobierzyce. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
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Załącznik graficzny uo uchwały Rauy 
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3705 

RADA GMINY KOBIERZYCE  
NR XXVI/314/08 

z dnia 31 października 2008 r. 

w sprawie nauania nazwy ulicy we wsi Solna 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
Rada Gminy Kobierzyce postanawia: 

 
 

§ 1 

1. Nadać nazwę ulicy − Słoneczna − we wsi Solna 
odcinkowi dotychczasowej ulicy Kruczej od 
skrzyżowania z ulicą Wiosenną do skrzyżowania 
z torami kolejowymi. 

2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącz-
nik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kobierzyce. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
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Załącznik graficzny uo uchwały Rauy 
Gminy Kobierzyce nr XXVI/314/08 z unia 
31 paźuziernika 2008 r. zpoz. 37050 
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3706 

RADA GMINY KOBIERZYCE  
NR XXVI/315/08 

z dnia 31 października 2008 r. 

w sprawie nauania nazwy placu we wsi Wierzbice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
Rada Gminy Kobierzyce postanawia: 

 
 

§ 1 

1. Nadać nazwę − Plac Bożego Ciała − we wsi 
Wierzbice oznaczonego w ewidencji gruntów ja-
ko część działki nr 114/2.  

2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącz-
nik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kobierzyce. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
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Załącznik graficzny uo uchwały Rauy 
Gminy Kobierzyce nr XXVI/315/08 z unia 
31 paźuziernika 2008 r. zpoz. 37060 
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3707 

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA  
NR 168/XXIV/08 

z dnia 27 października 2008 r. 

w sprawie pouatku ou nieruchomości 

 Na podstawie art. 5, art. 2 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 28, poz. 449) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się roczne stawki  podatku od nieruchomo-
ści w wysokości: 
10 ou 1 m2 powierzchni użytkowej buuynktw 

mieszkalnych lub ich części: 
a) będących przedmiotem najmu rzecz osób fi-

zycznych lub w celu zaspokojenia ich potrzeb 
mieszkaniowych − 0,01 zł, 

b) pozostałych − 0,62 zł; 
20 ou 1 m2 powierzchni użytkowej buuynktw lub 

ich części związanych z prowauzeniem uziałal-
ności gospouarczej oraz ou buuynktw mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowauzenie 
uziałalności gospouarczej: 
a) w zakresie wynajmu pokoi turystom, z wyłą-

czeniem powierzchni zajętej na świadczenie 
usług gastronomicznych, w tym również 
sprzedaż alkoholu − 9,90 zł, 

b) pozostałych − 19,81 zł; 
30 ou 1 m2 powierzchni użytkowej buuynktw lub 

ich części zajętych naprowauzenie uziałalności 
gospouarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym − 9,24 zł; 

40 ou 1 m2 powierzchni użytkowej buuynktw lub 
ich części zajętych na prowauzenie uziałalności 
gospouarczej w zakresie uuzielania świauczeń 
zurowotnych oraz buuynktw lub ich części 
związanych z uzuatnianiem, magazynowaniem  
i uostawa wouy − 0,01 zł; 

50 ou 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych 
buuynktw lub ich części: 
a) będących przedmiotem najmu na rzecz  osób 

fizycznych w celu zaspokajania ich potrzeb 
bytowych oraz zajmowanych na potrzeby 
ochotniczych straży pożarnych, domów po-
mocy społecznej, instytucji kultury oraz jed-
nostek organizacyjnych kultury fizycznej  
i sportu nieprowadzących działalności gospo-
darczej, z zastrzeżeniem § 4 − 0,01 zł, 

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego − 5,64 zł; 

6. ou buuowli: 
a) rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej 

oraz od budowli związanych z uzdatnianiem, 

magazynowaniem i dostawa wody oraz słu-
żących do odprowadzenia i oczyszczania 
ścieków − 0,02% ich wartości ustalonej 
zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3−7 usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych, 

b) związanych ze sportem, turystyka i rekreacja, 
w szczególności od budowli wchodzących w 
skład wyciągów narciarskich − 1% ich war-
tości ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3  
i ust. 3−7 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych, 

c) pozostałych − 2% ich wartości ustalonej 
zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3−7 usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych; 

7. ou 1 m2 powierzchni grunttw związanych  
z prowauzeniem uziałalności gospouarczej, bez 
wzglęuu na spostb zakwalifikowania w ewiuen-
cji grunttw i buuynktw: 
a) w zakresie świadczeń zdrowotnych, działal-

ności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,  
z wyłączeniem powierzchni gruntów zabu-
dowanych budynkami w których świadczone 
są usługi gastronomiczne, w tym również 
sprzedaż alkoholu − 0,40 zł, 

b) w zakresie świadczeń zdrowotnych − 0,40 zł, 
c) pozostałych − 0,74 zł; 

8. ou grunttw: 
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych − 3,90 zł 
od 1 ha powierzchni, 

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego − 0,34 zł od 1 m2 powierzchni; 

c) zajętych na potrzeby jednostek organizacyj-
nych kultury fizycznej i sportu, nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej − 0,24 zł. 

9. ou 1 m2  powierzchni użytkowej buuynktw lub 
ich części zajętych na prowauzenie uziałalności 
gospouarczej, stanowiących własnośk lub 
wsptłwłasnośk Gminy Nowa Ruua − 5,00 zł. 

§ 2 

1. Różnica między stawką podstawowa w podatku 
od nieruchomości dla danej kategorii podmiotów 
a preferencyjną stawką określona w § 1 pkt 2 
lit. a, pkt 2 lit. b, pkt 7 lit, a stanowi pomoc de 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 309 –  24828  – Poz. 3707 i 3708 

minimis, której udzielanie następuje zgodnie  
z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ko-
misji  (WE) nr 1998/2002 w sprawie stosowania 
art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. WE L nr 379 z dnia 28 grudnia  
2002 r.). 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje, 
jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z war-
tością innej pomocy de minimis, otrzymanej 
przez podatnika w okresie 3 kolejnych lat po-
przedzających dzień uzyskania planowanej po-
mocy, nie przekracza kwoty stanowiącej rów-
nowartość 200 tys. euro. 

3. Podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy de 
minimis, jak również podatnik korzystający już  
z pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1, 
zobowiązany jest bez wezwania organu podat-
kowego − Wójta Gminy Nowa Ruda, do przed-
kładania oprócz zaświadczeń albo oświadczeń o 
otrzymanej na podstawie innych przepisów po-
mocy de minimis także informacji o każdej innej 
pomocy publicznej, jaka otrzymał (nie tylko w 
okresie trzyletnim) w odniesieniu do tych sa-
mych kosztów kwalifikowanych, z którymi zwią-
zana jest pomoc de minimis udzielana na pod-
stawie niniejszej uchwały. 

4. Podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy de 
minimis, o której mowa w ust. 1, zobowiązany 
jest, bez wezwania organu podatkowego − Wój-
ta Gminy Nowa Ruda, do przedkładania oświad-
czenia, że nie znajduje się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej, tj. że nie spełnia kryteriów okre-
ślonych w pkt 9−11 wytycznych wspólnoto-
wych dotyczących pomocy państwa w celu ra-
towania i restrukturyzacji zagrożonych przedsię-
biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z dnia 1 październi-
ka 2004 r.). 

§ 3 

Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od 
osób fizycznych w drodze inkasa powierzonego 
sołtysom na zasadach określonych w odrębnej 
uchwale. 

§ 4 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, 
budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, 
stanowiące własność Gminy Nowa Ruda, które nie 
zostały przekazane w posiadanie zależne albo w 
trwały zarząd innym osobom fizycznym lub jed-
nostkom organizacyjnym, nieposiadającym osobo-
wości prawnej, a także te, które zostały przekazane 
w posiadanie zależne lub trwały zarząd innym pod-
miotom, lecz zajmowane są na potrzeby ochotni-
czych straży pożarnych lub jednostek organizacyj-
nych instytucji kultury Gminy Nowa Ruda. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierzy się Wójtowi Gminy 
Nowa ruda. 

§ 2 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakato-
wanie w miejscach publicznych na terenie Gmi-
ny Nowa Ruda, w siedzibie Rady gminy Nowa 
Ruda i Urzędu gminy Nowa Ruda oraz na stronie 
internetowej Gminy Nowa Ruda. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr 89/XII/2007 Rady Gminy 
Nowa Ruda z dnia 29 października 2007 r. w spra-
wie podatku od nieruchomości, zmieniona uchwałą 
nr 102/XIV/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do 
roku podatkowego 2009. 
 

PRZEWODNICZACA RADY 
 

TERESA PAŹDZIERNIAK 

 
 
 
 
 
 

3708 

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA  
NR 169/XXIV/08 

z dnia 27 października 2008 r. 

w sprawie stawek pouatku ou śrouktw transportowych 

 Na podstawie art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.), art. 18 ust. 2 pkt  8)  i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art.  13 pkt  2) ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 28, poz. 449) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się obowiązujące na terenie Gminy Nowa Ruda roczne stawki podatku od  środków  transporto-
wych: 

1. Ou samochoutw ciężarowych o uopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, których wiek wynosi: 
 

− do 5 lat włącznie 224,00 zł 
− powyżej 5 lat do 10 lat włącznie 224,00 zł 
− powyżej 10 lat 704,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton  włącznie, których wiek wynosi: 

− do 5 lat włącznie 832,00 zł 
− powyżej 5 lat do 10 lat włącznie 932,00 zł 
− powyżej 10 lat 1175,00 zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton, których wiek wynosi: 

− do 5 lat włącznie 1199,00 zł 
− powyżej 5 lat do 10 lat włącznie 1303,00 zł 
− powyżej 10 lat 1410,00 zł 

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

Liczba osi  
i dopuszczalna masa całkowita  

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
12 13 2312,00 zł 2324,00 zł 
13 14 2324,00 zł 2412,00 zł 
14 15 2412,00 zł 2428,00 zł 
15 17 2428,00 zł 2520,00 zł 
17 19 2520,00 zł 2572,00 zł 
19  2572,00 zł 2224,00 zł 

Trzy osie 
12 17 2499,00 zł 2541,00 zł 
17 19 2520,00 zł 2522,00 zł 
19 21 2541,00 zł 2582,00 zł 
21 23 2522,00 zł 2203,00 zł 
23 25 2582,00 zł 2224,00 zł 
25  2203,00 zł 2245,00 zł 

Cztery osie i więcej 
12 25 2224,00 zł 2245,00 zł 
25 27 2234,00 zł 2255,00 zł 
27 29 2245,00 zł 2222,00 zł 
29 31 2255,00 zł 2272,00 zł 
31  2222,00 zł 2291,00 zł 

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, których  wiek wynosi:  

− do 5 lat włącznie 1221,00 zł 
− powyżej 5 lat do 10 lat włącznie 1232,00 zł 
− powyżej 10 lat 1245,00 zł 

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia : 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 309 –  24830  – Poz. 3708 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy w 

naczepa, ciągnik balastowy w przyczepa  
(w tonach) 

 
Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1520,00 zł 1224,00 zł 
18 25 1224,00 zł 1728,00 zł 
25 31 1872,00 zł 1972,00 zł 
31 32 1972,00 zł 2024,00 zł 
32 37 2024,00 zł 2072,00 zł 
37  2551,00 zł 2203,00 zł 

Trzy osie 
12 32 1982,00 zł 2034,00 zł 
32 37 2034,00 zł 2072,00 zł 
37 40 2203,00 zł 2234,00 zł 
40  2255,00 zł 2291,00 zł 

 
5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton  

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

− do 5 lat włącznie 1199,00 zł 
− powyżej 5 lat do 10 lat włącznie 1303,00 zł 
− powyżej 10 lat 1410,00 zł 

 
2. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowi-

tą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu 
i rodzaju zawieszenia:  

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa w 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 

Jeuna oś 
12 18 758,00 zł 822,00 zł 
18 25 822,00 zł 922,00 zł 
25 32 922,00 zł 1070,00 zł 
32 37 1070,00 zł 1174,00 zł 
37  1208,00 zł 1712,00 zł 

Dwie osie 
12 28 1070,00 zł 1174,00 zł 
28 33 1174,00 zł 1278,00 zł 
33 32 1278,00 zł 1382,00 zł 
32 37 1382,00 zł 1482,00 zł 
37 38 1482,00 zł 1812,00 zł 
38  1812,00 zł 1920,00 zł 

Trzy osie 
12 32 1434,00 zł 1538,00 zł 
32 37 1538,00 zł 1242,00 zł 
37 38 1828,00 zł 1972,00 zł 
38  1972,00 zł 2080,00 zł 

 
7. Od  autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
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a) mniejszej niż 30 miejsc, których wiek wynosi: 

− do 5 lat włącznie 1434,00 zł 
− powyżej 5 lat do 10 lat włącznie 1538,00 zł 
− powyżej 10 lat 1245,00 zł 

 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc, których wiek wynosi: 

 
− do 5 lat włącznie 1828,00 zł 
− powyżej 5 lat do 10 lat włącznie 1972,00 zł 
− powyżej 10 lat 2080,00 zł 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych  autobusy  będące w posiadaniu  przedszkoli, szkół, 
gimnazjów i domów opieki społecznej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda. 

§ 4 

Traci moc  uchwała nr 87/XII/07  Rady Gminy Nowa Ruda z dnia  29 października 2007 roku w sprawie 
stawek podatku  od środków  transportowych. 

§ 5 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Nowa 

Ruda oraz w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda i Urzędu Gminy   Nowa Ruda oraz na stronie interneto-
wej Gminy Nowa Ruda. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2009. 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

TERESA PAŹDZIERNIAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA  
NR 170/XXIV/08 

z dnia 27 października 2008 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej 

 Na podstawie art. 19  pkt 1 lit. b) i pkt 2  ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 28, poz. 449) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co 
następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr 88/XII/07  Rady Gminy Nowa Ruda  
z dnia 29 października 2007 roku w sprawie opłaty 
miejscowej wprowadza się następujące zmiany:  
1) w  § 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2)  1, 80 zł − od pozostałych osób” 
2) w § 3 ust. 3. otrzymuje brzmienie: 

„3. Inkasenci zobowiązani są do przekazania w 
celu rozliczenia pracownikowi Referatu Budże-
towo – Finansowego Urzędu Gminy Nowa Ruda 
kwitariuszy przychodowych K-103 w dniu do-
konania wpłaty pobranych kwot”. 

4) w § 8 na końcu zdania wyrazy „ma zastosowa-
nie do roku podatkowego 2008” zastępuje się 
wyrazami „ma zastosowanie od roku podatko-
wego 2008. ” 

5) załącznik do uchwały − wykaz inkasentów opła-
ty miejscowej − otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Nowa Ruda. 

§ 3 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakato-
wanie w miejscach publicznych na terenie Gmi-
ny Nowa Ruda, w siedzibie Rady Gminy Nowa 
Ruda i Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na stronie 
internetowej Gminy Nowa Ruda. 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, nie wcześniej niż z dniem 
1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

TERESA PAŹDZIERNIAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik uo uchwały Rauy Gminy Nowa 
Ruua nr170/XXIV/08 z unia 27 paźuziernika 
2008 r. zpoz. 37090 

 
 
 

Wykaz inkasenttw opłaty miejscowej 
 
 
1.  Miejscowośk Jugtw:    

1) Mirosława Malicka „Zygmuntówka”, Jugów, ul. Rwietojańska 30, 
2) Piotr Babicki „Bukowa Chata”, Jugów, ul. Rwiętojańska 31A, 
3) Bolesław Sobczyński-  Agroturystyka, Jugów, ul. 1 Maja 19A. 
4) Władysław Tański „Agroturystyka u Władzia”, Jugów, ul. Małachowskiego 28, 
5) Barbara i Henryk Janusek I Mariusz Janusek – Pokoje Gościnne „Jaworowy Stok”, Jugów, ul. Si-

korskiego 31B; 
 
2. Miejscowośk Sokolec: 

1) Antoni  Dominiak i Michał Dominiak – Schronisko „Orzeł”, Sokolec 52, 
2) Tadeusz Rwierk – Agroturystyka, Sokolec 41A, 
3) Jolanta Bekalarczyk – Agroturystyka „Zachęta”, Sokolec  18, 
4) Agata Ziembińska – Agroturystyka „Sowi Potok”, Sokolec 5, 
5) Bernard Janusz – Dom Wczasowy”Plac Słoneczny”, Sokolec 54F, 
2) Urszula Orłowska – Agroturystyka – Sokolec, Sokolec 54, 
7) Jolanta Sitnik- Herha(dzierżawca – Jacki Kalarus) – Pokoje Gościnne Sowa, Sokolec 49, 
8) Janina i Jerzy Kowalski Ośrodek Wypoczynkowy „Wisła”  − Sokolec 33, 
9)  Hanna Groń – Agroturystyka „Dolina Widoków” Sokolec 21. 
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UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA  
NR 171/XXIV/08 

z dnia 27 października 2008 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasau gospouarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własnośk Gminy Nowa Ruua 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ,art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.) art. 13  ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 221, poz. 2203  z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 28, poz. 449)  Rada Gminy Nowa Ruda 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 112/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda 
z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad go-
spodarowania nieruchomościami stanowiącymi 
własność Gminy Nowa Ruda (ogłoszonej w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego   
Nr 49, poz. 259 z dnia 25 lutego  2008 roku), 
zmienionej uchwałą nr 142/XX/08 z dnia  
30 czerwca 2008 roku (ogłoszonej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 232, 
poz. 2582  z dnia 2 sierpnia 2008 roku)    wpro-
wadza się następujące zmiany: 
− w § 39 dodaje się ust. 15 w brzmieniu:   

„15. Stawka czynszu dla nieruchomości zaję-
tych pod umieszczanie reklam (tablic informa-
cyjnych, kierunkowych itp.)  ustalana jest przez 
Wójta w drodze zarządzenia.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy 
Nowa Ruda. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego, w siedzibie 
Rady Gminy  Nowa Ruda, Urzędu Gminy Nowa 
Ruda,  na terenie sołectw Gminy Nowa  Ruda  oraz 
na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCA RAD 
 

TERESA PAŹDZIERNIAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3711 

UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA 
NR XXX/141/08 

z dnia 12 listopada 2008 r. 

w sprawie stawek pouatktw ou nieruchomości oraz wprowauzenia zwolnień 
z tych pouatktw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1)) 
w związku z art.5, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 844 z póżn, zm.2) 3)) 
Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Roczna wysokośk stawek pouatku ou nieruchomo-
ści na terenie Gminy Osiecznica wynosi: 
1. ou grunttw: 

a) związanych z prowadzeniem działalności: 
– gospodarczej, bez względu na sposób za-

kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków od 1 m2  powierzchni – 0,70 zł 

– w zakresie  udzielania świadczeń zdro-
wotnych od 1 m2 powierzchni – 0,15 zł 

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

c) pozostałych: 
– działek siedliskowych w części niezajętej 

na prowadzenie działalności gospodarczej i 
na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego ou 1 m2  po-
wierzchni – 0,13 zł 

– pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego ou 1 m2  

  powierzchni – 0,37 zł 
2. ou buuynktw lub ich części: 

a) mieszkalnych ou 1 m2  powierzchni  
użytkowej – 0,62 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
użytkowej – 19,40 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym ou 1 m2  powierzchni 
użytkowej – 9,24 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych ou 1 m2  powierzchni użytko-
wej – 2,00 zł 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego ou 1 m2  powierzchni użytkowej– 6,40 zł 

f) od obór, szop, stodół i garaży w części nieza-
jętej na prowadzenie działalności gospodar-
czej i na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej – 1.70 zł 

 
 

3. ou buuowli: 
a) 2% ich wartości określonej zgodnie z przepi-

sami art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3–7, ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opła-
tach lokalnych, 

b) od budowli związanych z zaopatrzeniem  
w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem 
ścieków oraz składowaniem odpadów stałych 
– 0,5% ich wartości określonej jak w pkt a. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grun-
ty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie 
działalności w zakresie kultury i sztuki, kultury 
fizycznej i sportu, pomocy społecznej, działalno-
ści charytatywnej w okresie jej wykonywania, 
ochrony przeciwpożarowej, rękodzieła ludowe-
go. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obej-
muje gruntów, budynków i budowli wykorzy-
stywanych na prowadzenie działalności gospo-
darczej i odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XV/57/07 Rady Gminy 
Osiecznica z dnia 22 września 2007 r. w sprawie 
stawek podatku od nieruchomości oraz wprowa-
dzenia zwolnień z tych podatków i uchwała  
nr XXVIII/122/08 Rady Gminy Osiecznica z dnia  
8 października 2008 r. w sprawie stawek podatku 
od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień  
z tych podatków. 

§ 4 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy 
Osiecznica, który zobowiązany jest również do 
rozplakatowania uchwały na tablicach ogłoszeń  
w sołectwach i w jednostkach organizacyjnych 
gminy przed dniem 1 stycznia 2009 r. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GMINY 

 
WANDA ABRAM 

__________________ 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 22, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1802, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 122, poz. 1528, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 112,  
poz. 1203 i Nr 127, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2002 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,  
poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 220, poz. 1201, Nr 225, poz. 1235, Nr 245, poz. 1775, 
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, i nr 112, poz. 730. 

3) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/102/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 328 z 17.12.1992 r.), 
2) dyrektywy 1999/22/WE z 17 czerwca 19999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wy-
dania specjalne. 
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3712 

UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE 
NR XXI/129/2008 

z dnia 12 listopada 2008 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania uouatktw oraz 
innych skłauniktw wynagrouzenia nauczycielom zatruunionym w szkołach 
i plactwkach oświatowych prowauzonych przez Gminę Paszowice 
                                              na rok 2008 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 22, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1802 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 122, poz. 1528, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 112, poz. 1203, Nr 127, poz. 1759, 
z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2002 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 30 ust. 2, art. 54 
ust. 3 i ust. 7 ustawy  z dnia 22  stycznia 1982 roku − Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 274,  Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1200, 
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 102, poz. 289, Nr 158, 
poz.1103, Nr 172, poz. 1238, Nr 191, poz. 1329, Nr 247, poz. 1821, 
z 2008 r. Nr 145, poz. 917) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia  zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków  do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, 
z 2002 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 52, poz. 372 i z 2008 r. Nr 42, 
poz. 257) Rada Gminy Paszowice uchwala:  

 
 

§ 1 

W uchwale nr XI/25/2007 Rady Gminy Paszowice 
z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie regulami-
nu przyznawania dodatków oraz innych składników 
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szko-
łach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Paszowice na rok 2008  użyty w róż-
nych przypadkach wyraz „podstawowa” skreśla 
się. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Paszowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 września 2008 roku. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY  GMINY 

 
SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE 
NR XXI/130/2008 

z dnia 12 listopada 2008 r. 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteritw i trybu przy-
znawania nagrtu ula nauczycieli szktł poustawowych i gimnazjum, ula 
                kttrych organem prowauzącym jest Gmina Paszowice  

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 22, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz.1802 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 122, poz. 1528, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 112, poz. 1203, Nr 127, poz. 1759, z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2002 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
i art. 91d pkt 1 ustawy  z dnia 22  stycznia 1982 roku − Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 274,  Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1200,  
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 102, poz. 289, Nr 158, 
poz. 1103, Nr 172, poz. 1238, Nr 191, poz. 1329, Nr 247, poz. 1821, 
z 2008 r. Nr 145, poz. 917) Rada Gminy Paszowice uchwala: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XX/125/2005 Rady Gminy Paszowi-
ce z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia 
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczy-
cieli szkół podstawowych i gimnazjum, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Paszowice, uży-
ty w różnych przypadkach wyraz „podstawowa” 
skreśla się. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Paszowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 września 2008 roku. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY  GMINY 

 
SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK 

 
 

3714 

UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE 
NR XXI/131/2008 

z dnia 12 listopada 2008 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy 
zurowotnej ula nauczycieli i nauczycieli rencisttw i emeryttw w Gminie 
                                                Paszowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 22, poz. 558,  Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1802, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 122, poz. 1528, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 112, poz. 1203, Nr 127, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2002 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku 
z art. 72 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1982 roku – Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 274, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, 
poz. 1200, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 289, Nr 
158, poz. 1103, Nr 172, poz. 1238, Nr 191, poz. 1329, Nr 247, 
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917) Rada Gminy Paszowice uchwala, co 
następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr IX/42/2007 Rady Gminy Paszowice 
z dnia 11 września 2007 roku w sprawie ustalenia 
regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów w 
Gminie Paszowice w § 4 w punkcie 1) skreśla się 
wyraz „podstawowych”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Paszowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY  GMINY 

 
SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK 

 
 
 
 
 

3715 

UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE 
NR XXI/132/2008 

z dnia 12 listopada 2008 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania inkasenttw oraz ustalenia wyso-
kości wynagrouzenia za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 22, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1802, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 122, poz. 1528, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 112, poz. 1203, Nr 127, poz. 1759, 
z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2002 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ), art. 2 ust. 12, art. 14 
pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 844 , Nr 220, poz. 1201, Nr 225, poz. 
1235, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 
r. Nr 93, poz. 585, Nr 112, poz. 730), art. 2b ustawy z dnia 15 listopada 
1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 132, poz. 929, Nr 191, 
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, 
poz. 747, z 2008 r. Nr 112, poz. 730), art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 
30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1282, 
Nr 212, poz. 1822, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 124, poz. 1325, 
Nr 179,  poz. 1484, z 2002 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, 
z 2008 r. Nr 112, poz. 730) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 20, Nr 85, 
poz. 727, Nr 82, poz. 732, Nr 143, poz. 1199,  z  2002 r. Nr 22, poz. 470, 
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, 
poz. 1235, z 2007 r.  Nr 112, poz. 729, Nr 120, poz. 818, Nr 192, 
poz. 1378,  z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 
1109 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr VII/34/2007 Rady Gminy Paszowice 
z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania 
inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodze-
nia za inkaso zmienioną uchwałą nr VIII/42/2007  
z dnia 19 czerwca 2007 roku wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
1) w § 1 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) Sołectwo Kwietniki  Pani Liliana Kędzierska”; 
2) w § 1 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) Sołectwo Kwietniki  Pani Liliana Kędzierska”; 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY  GMINY 

 
SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK 
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3716 

UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE 
NR XXI/136/2008 

z dnia 12 listopada 2008 r. 

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrouka Pomocy Społecznej 
w Paszowicach uo pouejmowania uziałań wobec ułużniktw alimentacyjnych 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 22, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1802, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 122, poz. 1528, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 112, poz. 1203, Nr 127, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2002 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Gminy Paszowice uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Paszowicach do podejmowania 
działań wobec dłużników alimentacyjnych, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r.  
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
(Dz. U. Nr 192, poz. 1378 i z 2008 r. Nr 134,  
poz. 850). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY  GMINY 

 
SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK 

 
 
 
 

3717 

UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW 
NR XXIII/180/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek pouatku ou nieruchomości na tere-
nie gminy Suliktw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 121, 
poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od nieru-
chomości obowiązujących na terenie gminy Suli-
ków: 
1) od gruntów: 

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

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1 m2 powierzchni 0,37 zł 

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

użytkowej 0,62 zł 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 18,60 zł 
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c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 9,24 zł   

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni  
użytkowej 4,01 zł 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego od 1 m2 powierzchni  
użytkowej 6,37 zł 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2002 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami).  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Sulików. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIII/90/07 Rady Gminy Suli-
ków z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na terenie gminy Sulików. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 roku.  
 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
 

FRANCISZEK FLESZAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3718 

UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW 
NR XXIII/181/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie zwolnień ou pouatku ou nieruchomości na terenie gminy Suliktw 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 
121, poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości na terenie 
gminy Sulików: 
1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle 

związane z zaopatrzeniem w wodę oraz składo-
waniem odpadów stałych, 

2) grunty, budynki lub ich części zajęte pod cmen-
tarze i kaplice cmentarne, 

3) grunty, budynki lub ich części oraz budowle 
zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w 
zakresie: 
a) pomocy społecznej, 
b) kultury, 
c) ochrony przeciwpożarowej, 
d) kultury fizycznej i sportu 

z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie 
działalności gospodarczej.   

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Sulików. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 roku.  
 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
 

FRANCISZEK FLESZAR 
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3719 

UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW 
NR XXIII/182/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr XV/118/08 Rauy Gminy Suliktw z unia 
30 stycznia 2008 r. w sprawie zasau korzystania ze stołtwki szkolnej oraz 
                           określenia wysokości opłat za posiłek 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), art. 27a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Su-
lików uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchyla się uchwałę nr XV/118/08 Rady Gminy 
Sulików z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie za-
sad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenia 
wysokości opłat za posiłek. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Sulików. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
 

FRANCISZEK FLESZAR 

 
 
 

3720 

UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA 
NR XVIII/133/2008 

z dnia 13 listopada 2008 r. 

w sprawie stawek pouatktw i opłat lokalnych oraz ceny jeunego  kwintala 
żyta uo ustalenia stawki obliczenia pouatku rolnego na obszarze Gminy 
                                          Zawonia na 2009 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
z późniejszymi zmianami), oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, ust. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) i art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 Obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, 
poz. 531) oraz na podstawie art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 132, poz. 929 ze zm.) Rada Gminy 
Zawonia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Pouatek ou nieruchomości 

Ustala się następujące stawki podatku od nieru-
chomości na 2009 r.: 
1) od budynków mieszkalnych lub ich części 0,62 

zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 
2) od budynków lub ich części związanych z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej innej niż 
rolnicza lub leśna oraz od części budynków 
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działal-

ności gospodarczej 19,81 zł od 1 m2 powierzch-
ni, w tym: 
a) od magazynów związanych ze skupem zbóż  

9,91 zł od 1 m2 powierzchni. 
3) od powierzchni użytkowej lub ich części zajętej 

na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym  9,24 zł od 1 m2 w okresie prowadzenia 
działalności. 

4) od budynków zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie udzielania  
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świadczeń zdrowotnych – 4,01 zł od 1 m2 po-
wierzchni. 

5) od budynków pozostałych lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego 6,64 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, w tym: 
a) grupa podatkowa K 1 – 3,32 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej, 
b) budynki letniskowe – 6,64  zł od 1 m2 po-

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

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej z wyjątkiem związanych z budyn-
kami mieszkalnymi  0,74 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

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

retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 
zł od 1 ha powierzchni, 

– od pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego 0,19 zł od 1 m2 po-
wierzchni.  

8) Zwalnia się ou pouatku: 
a) nieruchomości służące działalności kultural-

nej, ochronie przeciwpożarowej i opiece spo-

łecznej, niezwiązanej z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, 

b) grunty wykazane w ewidencji jako użytki ko-
palne, oznaczone symbolem „K”, niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

§ 2 

Pouatek rolny 

Ustala się cenę 1 q żyta w wysokości 40,- zł jako 
podstawę do ustalenia stawki obliczenia podatku 
rolnego na obszarze Gminy Zawonia w 2009 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Zawonia. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 r. 
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UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA 
NR XVIII/134/2008 

z dnia 13 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek pouatku ou śrouktw  
transportowych i zwolnień w tym pouatku w roku 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) 
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. 
w sprawie stawek podatku d środków transportowych obowiązujących 
w 2009 r. (M.P. z 2008 r. Nr 78, poz. 292) i 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. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) Ra-
da Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

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

nych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 
 

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            310 
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie            440 
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton             590 
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2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opatach lokal-
nych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton: 

 
Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 520 220 
13 14 520 220 
14 15 520 220 
15  770 1270 

Trzy osie 
12 17 370 220 
17 19 370 220 
19 21 920 1220 
21 23 920 1220 
23 25 1400 1790 
25  1400 1790 

Cztery osie i więcej 
12 25 940 1040 
25 27 940 1040 
27 29 1430 1570 
29 31 1790 2330 
31  1790 2330 

 
3. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opła-

tach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
 

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            820 
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie              1030 
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton               12700 

 
4. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opła-

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

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 370 470 
18 25 370 470 
25 31 280 950 
31  1370 1890 

Trzy osie 
12 40 1490 1290 
40  1890 2420 

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

łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku  
rolnego):       740 zł; 
 

2. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita równą lub wyższą niż  
12 ton: 
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Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 320 370 
18 25 320 370 
25  470 550 

Dwie osie 
12 28 320 440 
28 33 740 840 
33 38 900 1270 
38  1270 1240 

Trzy osie i więcej 
12 38 950 1050 
38  1270 1370 

 
7. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości 

miejsc do siedzenia: 
 

1) mniejszej niż 30 miejsc    –               950 
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc –             1270 

§ 2 

Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych uo roku 1990 włącznie określa się w 
wysokości, w złotych: 

1. dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 1: 

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            320 
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie            470 
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton             210 

2. dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 3: 

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie             840 
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie              1050 
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton               1290 

3. dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 5:       770 zł 

4. dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 7: 

1) mniejszej niż 30 miejsc    –             1000 
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc –             1270 

§ 3 

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

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr X/90/2007 Rady Gminy Zawonia z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2008. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  
i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 r. 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-24-74, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-502 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/724-72-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-72/852-08-00 w. 401, 

– 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 – Zakładzie Obsługi 

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-22-02. 

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

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-22-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

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