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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie sprostowania błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego Nr 296 z dnia 14 listopada 2008 r. 

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. 
Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) należy sprostować następujący błąd: 
 

1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 296 z dnia 14 listopa-
da 2008 r. numeracja pozycji zamiast od poz. 3291 do poz. 3333, powinna być 
od poz. 3291 do poz. 3334, 
a) pod poz. 3323 znajduje się uchwała uady łminy ysiecznica nr nncn 135 08 

z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmo-
wanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy ysiecznica 
za 2009 rok o następującej treści: 
„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.) oraz art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969 zm.) 
Rada Gminy Osiecznica 

uchwala co następuje: 
§ 1. Dla obliczania podatku rolnego na 2009 rok na obszarze gminy ysiecznica 
obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2008 r. ogłoszoną przez Prezesa łłównego Urzędu Statystycznego z kwoty 
55,80 zł za dt. do kwoty 46,00 zł za dt. 
§ 2. Wykonanie uchwały zaleca się Wójtowi łminy ysiecznica, który zobowią-
zany jest również do rozplakatowania uchwały na tablicach ogłoszeń w Urzę-
dzie łminy w ysiecznicy i w sołectwach oraz podać do wiadomości w Biule-
tynie cnformacji Publicznej łminy ysiecznica przez dniem 1 stycznia 2009 r. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 

Przewodnicząca uady łminy Wanda Abram” 
b) pod poz. 3324 znajduje się uchwała uady łminy Zagrodno nr nnc 110 08 

z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości, 

c) pod poz. 3325 znajduje się uchwała uady łminy Zagrodno nr nnc 111 08 
z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podat-
ku od środków transportowych, 

d) pod poz. 3326 znajduje się uchwała uady łminy Zagrodno nr nnc 112 08 
z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmo-
wanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zagrodno, 

e) pod poz. 3327 znajduje się uchwała uady łminy Zagrodno nr nnc 114 08 
z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regu-
laminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie gminy Zagrodno, 

f) pod poz. 3328 znajduje się uchwała uady łminy Zagrodno nr nnc 117 08 
z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podat-
ków w drodze inkasa na terenie gminy Zagrodno, 

g) pod poz. 3329 znajduje się uchwała uady łminy Złotoryja nr ncn 140 08 
z dnia 28 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, 
przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2009 rok, 

h) pod poz. 3330 znajduje się uchwała uady łminy Złotoryja nr ncn 141 08 
z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, 

i) pod poz. 3331 znajduje się uchwała uady łminy Złotoryja nr ncn 142 08 
z dnia 28 października 2008 r. w sprawie poboru podatków i opłat od osób fi-
zycznych w drodze inkasa, 
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j) pod poz. 3332 znajduje się uchwała uady łminy Złotoryja nr ncn 143 08 
z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania 
psów, określenia zasad jej ustalenia i poboru, terminów płatności, wysokości 
stawek oraz ustalenia inkasentów, 

k) pod poz. 3333 znajduje się uchwała uady łminy Złotoryja nr ncn 144 08 
z dnia 28 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika łminnego 
yśrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników ali-
mentacyjnych, 

l) pod poz. 3334 znajduje się obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
6 listopada 2008 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwałach uady Miejskiej 
w Brzegu Dolnym z dnia 26 listopada 2007 r., ogłoszonych w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego Nr 291 z dnia 7 grudnia 2007 r., 
poz. 3704–3707. 

 
 
 WyWOWyDA DyDNyNDŚSKc 

 RAFAŁ JURKOWLANIEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


