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3872 

UCHWAŁA RADY POWIATU GŁOGOWSKIEGO 
NR XXII/185/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie  ustalenia regulaminu przuznawania i przemazuwania stupenaiiw 
na wuriwnuwanie szans eaumacujnuch ala uczniiw szmił ponaagimnazjal-
nuch mończącuch się maturą w ramach Działania 2.2 Wuriwnuwanie szans 
eaumacujnuch poprzez programu stupenaialne Zintegrowanego Programu 
                            Operacujnego Rozwoju Regionalnego 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. r0 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1r2, 
poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98r, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 21r, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 162, poz. 1568, z 200r r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, 
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Powiatu Głogowskiego uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

R o z d z i a ł   l 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

Uchwała określa regulamin przyznawania i przeka-
zywania stypendiów na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Głogowski. 

§ 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; 

r) 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 Społeczne-
go 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 Rarszał-
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 formu pomocu 

§ r 

Stypendium przyznawane będzie na cele związane 
z kształceniem ucznia. 

§ 5 

Stypendia przekazywane będą w formie gotówko-
wej lub w formie rzeczowej na podstawie zaświad-
czenia o uczestnictwie w zajęciach edukacyjnych. 

R o z d z i a ł   3 

Zasaau i warunmi przuznawania stupenaiiw 

§ 6 

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. 
r.  Stypendia przyznawane będą pod warunkiem 

uzyskania przez Powiat Głogowski środków fi-
nansowych, 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   r 

Trub i zasaau rozpatruwania wniosmiw  
stupenaialnuch 

§ 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 6 rozporządzenia Rinistra 
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 – 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 

r) 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.powiat.glogow.pl, na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Głogowie oraz w szkołach ponadgim-
nazjalnych, prowadzonych przez Powiat. 

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

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

r. 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 
Świdnickim w celu wspólnej realizacji programu 
przy założeniu. że Powiat Świdnicki 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 

Wupłata stupenaium 

§ 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 r 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   6  

Postanowienia mońcowe 

§ 1r 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu Głogowskiego. 

§ 15 

Traci moc uchwała nr XXXV/278/2005 Rady Po-
wiatu Głogowskiego z dnia 29 września 2005 r. w 
sprawie określenia regulaminu przyznawania i prze-
kazywania stypendiów w ramach Działania 2.2. 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pro-
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gramy stypendialne” Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze zmianami. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

 
GRZEGORZ ARYŻ 
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3873 

UCHWAŁA RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO 
NR XXIV/164/08 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przuznawania i przemazuwania stupenaiiw 
na wuriwnuwanie szans eaumacujnuch ala uczniiw szmił ponaagimnazjal-
nuch mończącuch się maturą w ramach Działania 2.2 Wuriwnuwanie szans 
eaumacujnuch poprzez programu stupenaialne Zintegrowanego Programu 
Operacujnego Rozwoju Regionalnego – projemt pn. „Pomoc stupenaialna 
                            szansą na lepsze wunimi eaumacji” 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. r0 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1r2, poz. 1592 z 
późn. zm.) oraz art.r ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogła-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 68, poz. rr9)  Rada Powiatu Jeleniogórskiego  uchwala, co na-
stępuje: 

 
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, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Jeleniogórski. 

§ 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 ponadgim-
nazjalnych dla młodzieży kończących się maturą; 

r) 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; 

6) Partnerze Wiodącym – oznacza to Powiat Świd-
nicki ustanowiony na podstawie porozumienia 
zawartego przez Powiat Jeleniogórski z Powia-
tem Świdnickim w sprawie wspólnej realizacji 
projektu stypendialnego. 

§ 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 Rarszał-
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 formu pomocu 

§ r 

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 

Zasaau i warunmi przuznawania stupenaiiw 

§ 6 

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. 
r. Stypendia przyznawane będą pod warunkiem 

uzyskania przez Partnera Wiodącego środków 
finansowych, 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   r 

Trub i zasaau rozpatruwania wniosmiw  
stupenaialnuch 

§ 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 6 rozporządzenia Rinistra 
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 właściwego urzędu o miejscu 
stałego zameldowania lub kserokopię dowodu 
osobistego potwierdzającego miejsce stałego 
zameldowania; 

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

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

5) wypełniony formularz PIT – 2C – oświadcze-
nie osoby składającej wniosek. 

§ 8 

1. Termin składania wniosków podany zostanie na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Jeleniej Górze oraz w szkołach po-
nadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat.   

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w 
§ 7 składa się w Wydziale Oświaty, Kultury i 
Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Gó-
rze, ul. Kochanowskiego 10. 

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

r. 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 zostały w porozumieniu za-

wartym przez Powiat Jeleniogórski z Powiatem 
Świdnickim w celu wspólnej realizacji programu  
przy założeniu, że Powiat Świdnicki pełni rolę 
Partnera Wiodącego.  

2. Uczeń zakwalifikowany do pobierania stypen-
dium otrzyma zawiadomienie z Powiatu Świd-
nickiego w ciągu miesiąca od daty przyznania 
stypendium. 

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 

Wupłata stupenaium 

§ 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 3 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 ter-
minu, w którym Partner Wiodący uzyska środki 
finansowe, o których mowa w § 3 ust. 2.  

R o z d z i a ł   6 

Postanowienia mońcowe 

§ 1r 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu Jeleniogórskiego. 

§ 15 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ZBIGNIEW JAKIEL 
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19 listopaaa 2008 r. (poz. 3873) 
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3874 

UCHWAŁA RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 
NR XXV/109/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przuznawania i przemazuwania stupenaiiw 
na wuriwnuwanie szans eaumacujnuch ala uczniiw szmił ponaagimnazjal-
nuch mończącuch się maturą w ramach Działania 2.2 Wuriwnuwanie szans 
eaumacujnuch poprzez programu stupenaialne Zintegrowanego Programu 
                           Operacujnego Rozwoju Regionalnego 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. r0 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1r2, poz. 1592 
z późn. zm.) Rada Powiatu Kamiennogórskiego 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, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Kamiennogórski. 

§ 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; 

r) 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 rodzin-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Dz. U.  
Nr 139, poz. 992 ze zmianami); 

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 Rarszał-
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 formu pomocu 

§ r 

Stypendium przyznawane będzie na cele związane 
z kształceniem ucznia. 

§ 5 

Stypendia przekazywane będą w formie przelewu 
na konto bankowe ucznia, na podstawie zaświad-
czenia o uczestnictwie w zajęciach edukacyjnych. 

R o z d z i a ł   3 

Zasaau i warunmi przuznawania stupenaiiw 

§ 6 

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. 
r. 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. 
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R o z d z i a ł   r 

Trub i zasaau rozpatruwania wniosmiw  
stupenaialnuch 

§ 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 6 rozporządzenia Rinistra 
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; 

r) 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.kamiennagora. 
pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Kamiennej Górze oraz  
w szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzo-
nych przez Powiat. 

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi 
w §7 składa się w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Kamiennej Górze. 

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

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

– o czym decyduje data wpływu w Staro-
stwie 

2) wniosku nie zawierającego kompletu do-
kumentów, o których mowa w § 7 ust. 2, 

3) wniosku zawierającego nieprawidłowo 
wypełnione 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 
Świdnickim w celu wspólnej realizacji programu 
przy założeniu, że Powiat Świdnicki 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 

Wupłata stupenaium 

§ 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 r 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   6 

Postanowienia mońcowe 

§ 1r 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu w Kamiennej Górze. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 września 2008 r. 
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Załącznim nr 1 ao uchwału Raau Powiatu 
Kamiennogirsmiego nr XXV/109/08  
z ania 25 listopaaa 2008 r. (poz. 3874) 
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3875 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXIX/195/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie omreślenia wusomości stawem poaatmu oa nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. r0 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 1r2, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 roku Nr 121, poz. 8rr ze zmianami) Rada Riejska w erzegu Dolnym 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następujące roczne stawki podatku od 
nieruchomości: 
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 re-
tencyjne lub elektrowni wodnych 
– 3,90 zł od ha powierzchni, 

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

2) budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych 

– 0,62 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 powierzchni użytkowej, 

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

e) garaży 
– 6,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego 
– 5,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3) od budowli lub ich części związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej – 2% ich 
wartości określonej na podstawie art. r ust. 1 
pkt 3 i ust. 3–7. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XIV/82/2007 Rady Riejskiej 
w erzegu Dolnym z dnia 26 listopada 2007 r. w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
erzegu Dolnego. 

§ r 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2009 r. 
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3876 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXIX/196/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 
w sprawie ustalenia wusomości stawem poaatmu oa śroamiw transportowuch 

 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 1r2, 
poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 8rr ze zmianami) Rada Riejska w erzegu Dolnym uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2009 rok w następującej wysokości: 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                              660,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                1.170,00 zł 
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton                                      1.306,00 zł 

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

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Liczba osi 
nie mniej niż mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem  

pneumatycznym lub  
zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

12 18 1.28r,00 zł 1.600,00 zł 
18 26 1.522,00 zł 1.758,00 zł 

Dwie osie 

26  1.750,00 zł 2.102,00 zł 
12 18 1.0r2,00 zł 1.282,00 zł 
18 26 1.578,00 zł 1.96r,00 zł 

Trzy osie 

26  1.87r,00 zł 2.22r,00 zł 
12 18 1.058,00 zł 1.r06,00 zł 
18 26 1.230,00 zł 1.578,00 zł 
26 29 1.952,00 zł 2.198,00 zł 

Cztery osie i więcej 

29  1.980,00 zł 2.686,00 zł 
 

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przycze-
pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                           872,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                    1.122,00 zł 
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton                                          1.r60,00 zł 

r. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przycze-
pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyżej niż 12 ton: 

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

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Liczba osi 

nie mniej niż mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

12 18 1.352,00 zł 1.692,00 zł 
18 31 1.61r,00 zł 2.078,00 zł 

Dwie osie 

31 38 1.980,00 zł 2.078,00 zł 
        38  2.030,00 zł 2.130,00 zł 

12 36 1.650,00 zł 1.95r,00 zł 
36 r0 1.760,00 zł 2.078,00 zł 

Trzy osie i 
więcej 

r0  1.96r,00 zł 2.682,00 zł 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 316 –  25362  – Poz. 3876 i 3877 

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: 
– od 7 ton i poniżej 12 ton                                                            1.306,00 zł 

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

 
Liczba osi dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów:  
naczepa/przyczepa + pojazd  

silnikowy (w tonach) 
Liczba osi 

nie mniej niż mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne  
z zawieszeniem  

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 

12 18 1.110,00 zł 1.r08,00 zł 
18 38 1.226,00 zł 1.522,00 zł Jedna oś 
38  1.r08,00 zł 1.87r,00 zł 
12 18 1.170,00 zł 1.r6r,00 zł 
18 38 1.000,00 zł 1.r66,00 zł Dwie osie 
38  1.5rr,00 zł 1.9r0,00 zł 
12 18 1.226,00 zł 1.522,00 zł 
18 38 1.07r,00 zł 1.r08,00 zł 

Trzy osie i 
więcej 

38  1.588,00 zł 1.556,00 zł 
 
 
7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejsza niż 30 miejsc                                                      1.170,00 zł 
b) równa lub wyższa niż 30 miejsc                                         1.8r8,00 zł  

§ 2 

Traci moc uchwała nr XIV/81/2007 Rady Riejskiej w erzegu Dolnym z dnia 26 listopada 2007 r. w spra-
wie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi erzegu Dolnego. 

§ r 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009. 
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3877 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXIX/197/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie omreślenia zasaa ustalania poboru, terminiw płatności i wusomości 
stawem opłatu targowej oraz inmasentiw i wunagroazenia za inmaso 

 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 1r2, poz. 1591 ze zmia-
nami) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Nr 121, poz. 8rr ze zmianami) 
Rada Riejska w erzegu Dolnym uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Wprowadza się na terenie gminy erzeg Dolny 
opłatę targową. 

2. Opłatę targową pobiera się za dzień handlowy 
od osób, które dokonują sprzedaży na targowi-
sku i nie posiadają tam stałego urządzenia użyt-
kowanego na podstawie zawartej z jednostką 
prowadzącą targowisko umowy dzierżawy lub 
umowy najmu na pomieszczenia handlowe. 

3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należ-
ności przewidzianych odrębnymi przepisami za 
korzystanie z urządzeń targowiska oraz inne 
usługi świadczone przez jednostkę prowadzącą 
targowisko. 

§ 2 

1. Ustala się, przy sprzedaży od poniedziałku do 
piątku, dzienną stawkę opłaty targowej na placu 
targowym w erzegu Dolnym:  
1) przy sprzedaży z ręki  3,50 zł 
2) przy sprzedaży z rozkładanego stoiska 9,00 zł  
3) przy sprzedaży ze stołu własnego  11,00 zł  
r) przy sprzedaży ze stołu  13,00 zł  
5) przy sprzedaży z samochodu  

osobowego  15,00 zł 
6) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, 

autobusu, itp.  23,00 zł 
2. Przy sprzedaży w soboty stawkę opłaty targo-

wej zwiększa się odpowiednio do: 
1) przy sprzedaży z ręki  5,50 zł 
2) przy sprzedaży z rozkładanego  

stoiska  12,00 zł 
3) przy sprzedaży ze stołu własnego  14,00 zł 
r) przy sprzedaży ze stołu 16,00 zł 
5) przy sprzedaży z samochodu  

osobowego  19,00 zł 
6) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, 

autobusu, itp. 27,00 zł 

§ 3 

1. Przy sprzedaży poza placem targowym artyku-
łów okolicznościowych z okazji świąt stawki 
opłaty targowej dziennie wynoszą: 
1) choinki  42,00 zł 
2) ryby  42,00 zł 
3) gałązki choinkowe  6,00 zł 
r) kwiaty, wieńce, znicze  21,00 zł 

2. Stawki określone w ust. 1 obowiązują w okre-
sach: 
1) w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc,  
2) od 20 października do 2 listopada,  
3) na 7 dni przed Świętami eożego Narodzenia. 

§ r 

Wpływy z opłaty targowej stanowią dochód budże-
tu gminy. 

§ 5 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze 
inkasa. 

2. Inkasentem opłaty targowej na obszarze gminy 
erzeg Dolny jest gospodarz targowiska.  

3. Za pobór opłaty targowej inkasentom przysługu-
je wynagrodzenie w formie prowizji od  zainka-
sowanych kwot w wysokości 5%. 

r. Inkasenci obowiązani  są do naliczania i pobiera-
nia  dziennej opłaty targowej od podmiotów do-
konujących sprzedaży na targowisku. 

5. Inkasenci każdorazowo potwierdzają pobranie 
opłaty targowej dowodem wpłaty będącym dru-
kiem ścisłego zarachowania. 

6. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci w 
całości wpłacają w terminie 3 dni po zakończe-
niu  każdego tygodnia w kasie lub na rachunek 
Urzędu Riejskiego. 

7. Rozliczenie przysługującego inkasentom wyna-
grodzenia następuje w ciągu 5 dni od zakończe-
nia okresu rozliczeniowego (tj. od 20 do 20 na-
stępnego miesiąca) na podstawie dokonanych 
wpłat opłaty targowej  w ww. okresie rozlicze-
niowym. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr uchwała nr XIV/8r/2007  
z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie określenia 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 
terenie gminy erzeg Dolny. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
erzegu Dolnego. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 roku.  
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3878 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXIX/198/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

sprawie obniżenia cenu smupu żuta ao celiw wumiaru poaatmu rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 1r2, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 198r 
r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U.  Nr 136, poz. 969 
z późniejszymi zmianami) Rada Riejska w erzegu Dolnym uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 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. 
(Ronitor Polski Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł 
za 1 q do kwoty r2,00 zł za 1 q. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XIV/83/2007 Rady Riejskiej 
w erzegu Dolnym z dnia 26 listopada 2007 r. w 
sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wy-
miaru podatku rolnego.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
erzegu Dolnego. 

§ r 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY RIEJSKIEJ 

 
EUGENIUSZ SKORUPKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU 
NR XXI/95/2008 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia śreaniej cenu smupu żuta ala celiw poaatmu rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 1r2, poz. 1591  z późn. 
zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 15 listopada 198r r. o podatku 
rolnym (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Riejska w 
Riędzyborzu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu dt żyta, jako podstawę obli-
czania podatku rolnego na obszarze gminy z kwoty 
55,80 zł, ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 
2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.(R.P. 
Nr 81, poz.717) do kwoty 37,30 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Riasta i Gminy Riędzybórz. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XI/53/2007 Rady Riejskiej  
w Riędzyborzu z dnia 27 listopada 2007 r. 

§ r 

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

PRZEWODNICZACY 
RADY RIEJSKIEJ 

 
JULIAN PODGÓRSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU 
NR XXI/96/2008 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w sprawie stawem poaatmu oa nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 1r2, poz. 1591  z późn. 
zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 8rr z późn. zm.) 
Rada Riejska w Riędzyborzu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 
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 0,70 zł 

b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni 3,35 zł 

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1 m2  powierzchni użytkowej 0,19 zł 

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

użytkowej 0,50 zł 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej od 1 m2 powierzchni  
użytkowej 16,08 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 7,78 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych od 1 m2  powierzchni użytko-
wej 3,32 zł 

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1 m2 powierzchni  
użytkowej r,23 zł 

3. od budowli  2% 
ich wartości  

§ 2 

Traci moc uchwała nr XI/5r/2007 Rady Riejskiej w 
Riędzyborzu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie 
stawek podatku od nieruchomości na rok 2008. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Riasta i Gminy Riędzybórz. 

§ r 

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

PRZEWODNICZACY 
RADY RIEJSKIEJ 

 
JULIAN PODGÓRSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU 
NR XXI/97/2008 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w sprawie omreślenia wusomości stawem poaatmu oa śroamiw  
transportowuch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 1r2, poz.1591 z później-
szymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 8rr 
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego w wy-
sokości: 
 

1)  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
 Rok produkcji 

od 01.01.2000r. 
Rok produkcji  

do 31.12.1999 r. 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie r90 zł 612 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 980 zł 110r zł 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1225 zł 13r7 zł  

 
2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 

ton: 

 
 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

 
 
 

 
nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 
 Dwie osie 

a) 12 13 1337zł 1596 zł 

b) 13 1r 13r7 zł 1607 zł 

c) 1r 15 1352 zł 1628 zł 

d) 15  1363zł 1638 zł 

 Trzy osie 

e) 12 17 1698zł 2098 zł 

f) 17 19 1703zł 2109 zł 

g) 19 21 1708 zł 2130 zł 

h) 21 23 1715 zł 21r1zł 

i) 23 25 1720zł 2153 zł 

j) 25  1725 zł 2163 zł 

 Cztery osie i więcej 

k) 12 25 2115 zł 2120 zł 

l) 25 27 2120 zł 2130 zł 

l) 27 29 2125 zł 21r1 zł 

m) 29 31 2130 zł 2653zł 

n) 31  21r1 zł 2653 zł 

 
 
 
 
3) Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-

czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
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 Rok produkcji 
Od 01.01.2000 r. 

Rok produkcji 
do 31.12.1999 r. 

 od 3,5 ton i poniżej 12 ton 1225 zł 13r7 zł 

 
r) Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12  ton: 
 
 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

 

 
nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

inny system 
zawieszenia 
osi jezdnych 

 Dwie osie 

a) 12 18 1677 zł 1977 zł 

b) 18 25 1687 zł 1936zł 

c) 25 31 1698 zł 19r7zł 

d) 31  1716 zł 1996 zł 

 Trzy osie 

e) 12 r0 20rr zł 2080 zł 

f) r0  2083zł 2583zł 

 
5)  Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od  

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

 

 Rok produkcji 
Od 01.01.2000 r. 

Rok produkcji 
do 31.12.1999 r. 

 od 7 ton i poniżej 12 ton 1225 zł 1337 zł 

 
6) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą rów-

ną lub wyżej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: 

 

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu: naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

 

 
 
 

nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

Inny system 
zawieszenia 
osi jezdnych 

 Jedna oś 

a) 12 18 1200 zł 1r28 zł 

b) 18 25 1212zł 1r38  zł 

 c) 25  1225 zł 1r71 zł 

 Dwie osie 

d) 12 28 1320 zł 1571 zł 
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e) 28 33 1330 zł 1581 zł 

f) 33 38 13r1 zł 1593 zł 

g) 38  13r7 zł 189rzł 

 Trzy osie 

e) 12 38 1587 zł 16r5 zł 

f) 38  1716 zł 2012zł 

 
7) Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia: 

 Rok produkcji 
Od 01.01.2000 r. 

Rok produkcji 
do 31.12.1999 r. 

a) mniejszej niż 30 miejsc, 1337 zł 1rr8 zł 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc, 1671 zł 189r zł 

 

§ 2 

Traci moc uchwala nr XI/55/2007 Rady Riejskiej w Riędzyborzu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie 
określenia stawek podatku od środków transportowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi Riasta i Gminy Riędzybórz. 

§ r 

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

PRZEWODNICZACY 
RADY RIEJSKIEJ 

 
JULIAN PODGÓRSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU 
NR XXI/98/2008 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w sprawie opłatu oa posiaaania psiw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. r0 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 1r2, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 8rr) z późn. zm.) Rada Riejska w Riędzyborzu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów  
w wysokości 12 zł rocznie. 

2. W przypadku posiadania psa  przez okres krót-
szy od jednego roku podatkowego, opłatę pobie-
ra się proporcjonalnie do liczby miesięcy posia-
dania psa w danym roku podatkowym. 

§ 2 

1. Opłata, o której mowa w §1, płatna jest bez 
wezwania, jednorazowo, w terminie do dnia  
31 marca roku podatkowego, a w przypadku 
powstania obowiązku jej uiszczenia po tym dniu, 
w terminie 1r dni od dnia powstania tego obo-
wiązku. 
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2. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy 
Gminy.  

§ 3 

1. Obowiązek uiszczenia opłaty określonej w § 1 
powstaje od pierwszego dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu , w którym powstały oko-
liczności uzasadniające powstanie tego obo-
wiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym 
ustały okoliczności uzasadniające ten obowią-
zek.  

2. Okolicznością uzasadniającą powstanie obo-
wiązku uiszczenia opłaty jest wejście osoby fi-
zycznej w posiadanie psa, natomiast okoliczno-
ścią uzasadniającą wygaśnięcie obowiązku jest 
ustanie faktu posiadania psa. 

3. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi 
podatkowemu pisemną informację o okoliczno-
ściach mających wpływ na powstanie albo wy-
gaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty.  

Informację należy złożyć w terminie 1r dni od 
dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających 
powstanie lub wygaśniecie obowiązku. 

§ r 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Riasta i Gminy Riędzybórz.  

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Riasta i Gminy oraz w sołectwach. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY RIEJSKIEJ 

 
JULIAN PODGÓRSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 
NR XXIX/159/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie stawem poaatmu oa nieruchomości na obszarze Gminu Milicz  
w romu 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. r0 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 1r2, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5, art. 7 ust.3 i art. 20 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (teks jednoli-
ty Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8rr ze zmianami) oraz obwieszczeniem 
Rinistra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 roku (R.P z dnia 1r sierpnia 
2008 r. Nr 59, poz. 531) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od nieruchomości:  
1) od budynków mieszkalnych lub ich części − 

0,55 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 – 
18,20 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 – 
8,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

r) od pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organiza-

cje pożytku publicznego po 5,80 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

5) od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych − 3,60 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej, 

6) od budowli − 2% wartości  
7) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków − 
0,70 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych − 3,60 zł 
od 1 ha powierzchni, 

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po- 
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żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego po 0,18 zł od 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
a) budynki, budowle i grunty wykorzystywane 

na cele rekreacyjno-sportowe  
b) kaplice wiejskie w budynkach niebędących 

własnością parafii, 
c) nieruchomości lub ich części zajęte na pro-

wadzenie hoteli lub moteli w okresie pierw-
szych trzech lat od rozpoczęcia w nich pro-
wadzenia działalności hotelarskiej lub mote-
larskiej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Gminy Rilicz. 

§ r 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

EDMUND BIENKIEWICZ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 
NR XXIX/160/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia stawem poaatmu oa śroamiw transportowuch  
na obszarze Gminu Milicz w 2009 romu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 1r2, poz.1591 
z późniejszymi zmianami) art. 10 i 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8rr z póź-
niejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Rinistra Finansów z dnia 29 lipca 
2008 r. w sprawie górnych granic stawek podatku od środków transporto-
wych obowiązujących w 2009 roku (R.P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych dla pojazdów wyszczególnio-
nych w poniższych zestawieniach wraz z podmiotowymi zwolnieniami. 
 
1.  Samochody  ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12,0 ton  
 

Rasa całkowita pojazdu 
Samochody ciężarowe 

(stawka w zł) 

Samochody ciężarowe: starsze niż 
10 lat bez katalizatora (stawka w 

zł) 
Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 525,00 630,00 
Powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie 788,00 1.050,00 
Powyżej 9,0 t  do poniżej 12 t 998,00 1.260,00 

 
2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12,0 ton 
 

Rasa całkowita pojazdu 

Ciągniki siodłowe i balastowe 
przystosowane do używania 

łącznie z naczepą lub 
przyczepą  (stawka w zł) 

Ciągniki siodłowe i balastowe 
Starsze niż 10 lat bez 

katalizatora (stawka w zł) 

Od 3,5 t do 5,5 t włącznie 861,00 977,00 
Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 1.071,00 1.187,00 
Powyżej 9t a poniżej 12 t 1.281,00 1.397,00 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 316 –  25371  – Poz. 388r 

3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7,0 t i poniżej 12,0 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego 

 

Dopuszczalna masa całkowita 
Przyczepy i naczepy  
łącznie z pojazdem  

silnikowym (stawka w zł) 

Przyczepy i naczepy łącznie 
z pojazdem silnikowym 

starsze niż 10 lat (stawka w zł) 
od 7 do 10 t włącznie  861,00 977,00 
Od powyżej 10 t do poniżej 12t  1.071,00 1.187,00 
   

 
r. Autobusy 

 

Liczba miejsc do siedzenia Autobusy   (stawka w zł) 
Autobusy starsze niż 10 lat bez 

katalizatora (stawka w zł) 
Do  29 miejsc 1.071,00 1,397,00 
Od 30 i więcej miejsc 1.502,00 1.827,00 

 
5. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12,0 ton 
 

Dopuszczalna masa 
całkowita w tonach 

nie mniej niż mniej niż 

Od samochodów ciężarowych z  zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem  uznanym za 

równoważne (stawka w zł) 

Od samochodów 
ciężarowych 

DWIE  OSIE 
12 13 1.050,00 1.260,00 
13 1r 1.208,00 1.r18,00 
1r 15 1.313,00 1.523,00 
15  1.r18,00 1.575,00 

TRZY  OSIE  
12 17 1.575,00 1.680,00 
17 19 1.628,00 1.733,00 
19 21 1.680,00 1.785,00 
21 23 1.733,00 1.838,00 
23 25 1.785,00 1.9r3,00 
25  1.838,00 1.9r3,00 

CZTERY I WIĘCEJ OSI 
12 25 1.890,00 1.995,00 
25 27 1.995,00 2.079,00 
27 29 2.100,00 2.153,00 
29 31 2.121,00 2.576,00 
31  2.258,00 2.576,00 

 
6. Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12,0 ton 
 

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa 
(przyczepa) w tonach 

ciągnik balastowy + naczepa 
(przyczepa) w tonach 

nie mniej niż mniej niż 

Od ciągników siodłowych  
i balastowych przystosowanych 

do używania łącznie  
z naczepą lub przyczepą z zawie-
szeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równo-

ważne (stawka w zł) 

Od ciągników siodłowych  
i balastowych z innym 

systemem zawieszenia osi jezd-
nych (stawka w zł) 

DWIE OSIE 
12 18 735.00 1.365,00 
18 25 882,00 1.r70,00 
25 31 998,00 1.575,00 
31  1.r91,00 2.03r,00 
    

TRZY OSIE 
12 r0 1.785,00 1.890,00 
r0  2.310,00 2.630,00 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 316 –  25372  – Poz. 388r i 3885 

7. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12,0 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego 

 
Dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: naczepa  
(przyczepa) + pojazd silnikowy   

w tonach 
nie mniej niż mniej niż 

Przyczepy i naczepy  
z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równo-

ważne (stawka w zł) 

Przyczepy i naczepy z innym 
systemem zawieszenia 

(stawka w zł) 

JEDNA       OŚ 
12 18 21,00 53,00 
18 25 189,00 368,00 
25  368,00 590,00 

DWIE       OSIE 
12 28 263,00 336,00 
28 33 651,00 893,00 
33 38 893,00 1.365,00 
38  1.208,00 1.785,00 

TRZY        OSIE 
12 38 8r0,00 998,00 
38  1.103,00 1.365,00 

 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi Gminy Rilicz. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVII/6r/07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od 
środków transportowych na obszarze Gminy Rilicz  w 2008 roku. 

§ r 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

EDMUND BIENKIEWICZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3885 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 
NR XXIX/161/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia cenu smupu żuta ao celiw wumiaru poaatmu 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 1r2, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
198r r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 
z późniejszymi zmianami) uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 316 –  25373  – Poz. 3885, 3886 i 3887 

§ 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. 
(R.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 
717) z kwoty 55,80 zł za 1q do kwoty 39,00 zł za 
1q. 

§ 2 

Obniżona w § 1 cena żyta stanowi podstawę obli-
czenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rilicz w 
2009 roku. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu 
dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 

 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

EDMUND BIENKIEWICZ 

 
 
 
 
 

3886 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 
NR XXIX/162/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia terminu płatności poaatmu ala inmasentiw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1r2, poz.1591 z późn. zm.) 
oraz art. r7 § ra ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) ustala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się dla sołtysów, jako inkasentów podatków 
lokalnych: podatku od nieruchomości, rolnego, le-
śnego od osób fizycznych jako termin płatności  
podatku trzeci dzień następujący po ostatnim dniu, 
w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowe-
go powinna nastąpić wpłata podatku. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Gminy Rilicz. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

EDMUND BIENKIEWICZ 

 
 
 
 

3887 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 
NR XXIV/208/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie wuaawania licencji na wumonuwanie transportu arogowego 
tamsiwmą osobową 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. r0 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 1r2, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, 
poz. 87r z późn. zm.) Rada Riejska uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 316 –  2537r  – Poz. 3887, 3888 i 3889 

§ 1 

Ustala się limit 5 nowych licencji na wykonywanie 
transportu drogowego taksówka osobowa na rok 
2009. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Środy Śląskiej. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZACY RADY 
 

ZBIGNIEW SOZAŃSKI 

 
 
 
 

3888 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 
NR XXV/210/08 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia cenu smupu żuta ao celiw wumiaru poaatmu rolnego  
na rom 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 1r2, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 198r roku o podatku rol-
nym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Riejska 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego na 2009 rok ogłoszoną w komunika-
cie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 17 października 2008 roku w sprawie śred-
niej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2008 roku (R. P. Nr 81, poz. 717)  
z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 46,40 zł za 1 q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Środy Śląskiej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZACY RADY 
 

ZBIGNIEW SOZAŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 

3889 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 
NR XXV/211/08 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie omreślenia wusomości stawem poaatmu oa śroamiw  
transportowuch na rom 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 1r2, poz. 1591 z późn. 
zm.) w związku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. r ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku  Nr 121, 
poz. 8rr z późn. zm.) Rada Riejska uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 316 –  25375  – Poz. 3889 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków 
transportowych: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej pojazdu: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  

włącznie  569,00 zł 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton  

włącznie 9r8,00 zł 
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.226,00 zł 

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

15 ton: 
− o liczbie osi – dwie 1.338,00 zł 
− o liczbie osi – trzy 1.561,00 zł 
− o liczbie osi – cztery i więcej 1.561,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 
25 ton: 
− o liczbie osi – dwie 1.561,00 zł 
− o liczbie osi – trzy 1.78r,00 zł 
− o licznie osi – cztery lub  

więcej 1.78r,00 zł 
c) równej lub wyższej niż 25 ton:  
− o liczbie osi – dwie 1.790,00 zł 
− o liczbie osi – trzy 1.790,00 zł 
− o liczbie osi – cztery i więcej 2.006,00 zł 

3) od samochodów ciężarowych z innym syste-
mem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 

15 ton: 
− o liczbie osi – dwie 1.r50,00 zł 
− o liczbie osi – trzy 1.673,00 zł 
− o liczbie osi – cztery i więcej 1.673,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 
25 ton: 
– o liczbie osi – dwie  1.673,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  1.895,00 zł 
– o liczbie osi – cztery i więcej 1.895,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 25 ton: 
– o liczbie osi – dwie  2.r52,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  2.r52,00 zł 
– o liczbie osi – cztery i więcej 2.527,00 zł 

r) od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton    670,00 zł 
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 9r8,00 zł 
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.226,00 zł 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych 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 i mniejszej niż 

18 ton: 
− o liczbie osi – dwie 1.11r,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej 1.321,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 
31 ton: 
− o liczbie osi – dwie 1.r50,00 zł 

− o liczbie osi – trzy i więcej 1.r50,00 zł 
c) równej lub wyższej niż 31 ton: 
− o liczbie osi – dwie 1.561,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej 1.865,00 zł 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi 
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 

18 ton: 
− o liczbie osi – dwie 1.226,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej 1.865,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 
37 ton: 
− o liczbie osi – dwie 1.895,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej 1.895,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 37 ton: 
− o liczbie osi – dwie 2.036,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej 2.583,00 zł 

7) 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: 
− od 7 ton i poniżej 12 ton 1.11r,00 zł 

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-
noważne o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 

18 ton: 
− o liczbie osi – jedna  1.003,00 zł 
− o liczbie osi – dwie 1.003,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej 1.003,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 
38  ton: 
− o liczbie osi – jedna  1.226,00 zł 
− o liczbie osi – dwie 1.338,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej 1.338,00zł 

c) równej lub wyższej niż 38 ton: 
− o liczbie osi – jedna 1.561,00 zł 
− o liczbie osi – dwie 1.561,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej 1.561,00 zł 

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem 
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej 

niż 18 ton: 
− o liczbie osi – jedna 1.11r,00 zł 
− o liczbie osi – dwie  1.11r,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej 1.11r,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej 
niż 38 ton: 
− o liczbie osi – jedna 1.338,00 zł 
− o liczbie osi – dwie 1.r27,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej 1.r27,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 38 ton: 
− o liczbie osi – jedna  1.338,00 zł 
− o liczbie osi – dwie 1.8r0,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej 1.561,00 zł 

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniej niż 30 miejsc 1.338,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.673,00 zł 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 316 –  25376  – Poz. 3889 i 3890 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Środy Śląskiej. 

 

 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 
 

ZBIGNIEW SOZAŃSKI 
 
 
 
 
 
 
 

3890 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 
NR XXV/212/08 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie uchwalenia wzoriw formularzu informacji i aemlaracji  
poaatmowuch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 1r2, poz. 1591 ze zmiana-
mi) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o po-
datkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 8rr ze zmia-
nami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 198r roku o podatku rol-
nym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 
ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. 
Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Riejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzory formularzy niezbędnych do wy-
miaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego na terenie gminy i miasta 
Środa Śląska: 
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN – 1 

– załącznik nr 1 
2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 

IN - 1 – załącznik nr 2 
3. Deklaracja na podatek rolny DR – 1 – załącznik 

nr 3 
r. Informacja w sprawie podatku rolnego IR – 1- 

załącznik nr r 
5. Deklaracja na podatek leśny DL – 1 – załącznik 

nr 5 
6. Informacja w sprawie podatku leśnego IL – 1 – 

załącznik nr 6 
7. Informacja w sprawie podatku od nieruchomo-

ści, leśnego, rolnego INLR-1 – załącznik nr 7 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Środy Śląskiej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXVI/2r3/0r Rady Riejskiej 
w Środzie Śląskiej z dnia 29 września 200r roku w 
sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych 
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego, podatku leśnego. 

§ r 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ZBIGNIEW SOZAŃSKI 
__________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 
92/106/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 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 
r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 
20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania 
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 8r ze zm.). 
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3891 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 
NR XXIV/216/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXVI/242/2000 Raau Gminu i Miasta w Śroazie 
Ślasmiej z ania 29 listopaaa 2000 romu w sprawie ustalenia mruteriiw 
przeznaczenia ao sprzeaażu lomali w aomach stanowiącuch własność 
                                       Gminu Śroaa Śląsma   

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 1r2, poz. 1591 
ze zmianami ) oraz art. 3r ust. 3 i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 200r roku  
Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)  Rada Riejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXVI/2r2/2000 Rady Gminy i Ria-
sta w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2000 
roku w sprawie  ustalenia kryteriów przeznaczenia 
do sprzedaży lokali w domach stanowiących wła-
sność Gminy Środa Śląska wprowadza się następu-
jące zmiany: 
W § 1 ust. 1 otrzymuje  następujące brzmienie: 
„1. Przeznacza  się do sprzedaży nieruchomości 
zabudowane domami jednorodzinnymi, małymi do-
mami mieszkalnymi, lokale w domach wielomiesz-
kaniowych, oraz  nieobciążone umową najmu udzia-
ły  w nieruchomościach, gdy zbycie tych udziałów 
następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieru-
chomości – położonych na terenie miasta i gminy 
Środa Śląska, stanowiące własność Gminy Środa 
Śląska”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Środy Śląskiej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXIII/196/08 Rady Riejskiej 
w Środzie Śląskiej z dnia 30 września 2008 roku 
zmieniająca uchwałę nr XXVI/2r2/2000  Rady  
Gminy i Riasta  w Środzie Śląskiej z dnia 29 listo-
pada 2000 roku  w sprawie ustalenia kryteriów 
przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach sta-
nowiących własność Gminy Środa Śląska. 

§ r 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 
 

ZBIGNIEW SOZAŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 
NR XXXVII/248/08 

z dnia 2r listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia cenu 1 q żuta, przujętej jamo poastawę ao obliczenia 
poaatmu rolnego na obszarze Gminu Prusice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. r0 ust. 1 i art. r1 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 1r2, poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z  art. 6 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 15 listopada 198r r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sku-
pu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. ogłoszonym w Roni-
torze Polskim Nr 81, poz. 717 Rada Riasta i Gminy Prusice uchwala, co 
następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
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§ 1 

Przyjmuje się cenę skupu 1 q żyta w wysokości 
49,00 zł jako podstawę obliczenia podatku rolnego 
na obszarze Gminy Prusice. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Riasta i Gminy Prusice. 

 

 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY RIASTA I GRINY 

 
ROBERT KAWALEC 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 
NR XXXVII/252/08 

z dnia 2r listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia wusomości stawem poaatmu oa nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. r0 ust. 1 i art. r1 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 1r2, poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 8rr z późn. zm.) Rada Riasta i Gminy Prusice uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się na terenie Gminy Prusice następujące 
roczne stawki podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organi-
zacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobo-
wości prawnej w wysokości: 
1) od gruntów:  

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

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0, 37 zł oa 1 m² powierzchni, 

2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych – 0,62 zł oa 1 m² powierzchni 

użytkowej,  
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

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

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

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych – 3,84 zł oa 1 m² powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 6,64 zł oa 1 m² powierzchni użytko-
wej, za wyjątkiem budynków wykorzystywa-
nych do celów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, 

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Riasta i Gminy Prusice. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XX/127/07 Rady Riasta i 
Gminy Prusice z dnia 1r listopada 2007 r. w spra-
wie ustalenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości. 

§ r 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY RIASTA I GRINY 

 
ROBERT KAWALEC 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 
NR XXXVII/253/08 

z dnia 2r listopada 2008 r. 

w sprawie omreślenia wusomości stawem poaatmu oa śroamiw  
transportowuch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. r0 ust. 1 i art. r1 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 1r2, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 8rr z późn. zm.) Rada Riasta i Gminy Prusice uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od środków 
transportowych:  
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej pojazdu:  
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie – 

70r,00 zł      
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 

1.17r,00 zł        
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.r10,00 zł         
d) równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z za-

łącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) od ciągników siodłowych i balastowych przysto-

sowanych do używania łącznie  z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów:  
a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton  – 1.6rr,00 zł       
b) równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z za-

łącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
witą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego:  
a) od 7 ton i poniżej 12 ton  – 1.r10,00 zł 
b) równą lub wyższą niż 12 ton, zgodnie z za-

łącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 

r) od autobusów, o liczbie miejsc do siedzenia:  
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.6r0,00 zł        
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2.080,00 zł 

§ 2 

1. Stawki podatku dla środków transportowych  
o których mowa w § 1 pkt 1, lit. a, b, c, pkt 2 
lit. a, pkt 3 lit. a i pkt r lit. a i b, obniża się o:    
a) 5%, jeżeli dany środek transportu został wy-

produkowany po roku 200r. 
2. Kwotę ulg zgodnie z zasadami określonymi w 

ust. 1 zaokrągla się w górę do pełnych złotych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Riasta i Gminy Prusice. 

§ r 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY RIASTA I GRINY 

 
ROBERT KAWALEC 
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Załącznim nr 1 ao chwału Raau Miasta 
i Gminu Prusice nr XXXVII/253/08  
z ania 24 listopaaa 2008 r. (poz. 3894) 

 
Stawmi poaatmu oa samochoaiw ciężarowuch o aopuszczalnej masie całmowitej pojazau riwnej lub wuż-
szej 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 uznanym za równoważne 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

   Dwie osie      Dwie osie    
12 13 1.750,00 1.870,00 
13 1r 1.870,00 1.960,00 
1r 15 1.960,00 2.0r0,00 
15  2.0r0,00 2.1r0,00 
                    Trzu osie  Trzu osie 

12 17 1.750,00 1.870,00 

17 19 1.870,00 1960,00 

19 21 1.960,00 2.0r0,00 

21 23 2.0r0,00 2.1r0,00 

23 25 2.1r0,00 2.260,00 

25  2.260,00 2.600,00 

  Czteru osie i więcej Czteru osie i więcej 
12 25 1.870,00 1.960,00 
25 27 1.960,00 2.0r0,00 
27 29 2.0r0,00 2.1r0,00 
29 31 2.380,00 2.550,00 
31  2.550,00 2.600,00 

 

 

 

Załącznim nr 2 ao chwału Raau Miasta 
i Gminu Prusice nr XXXVII/253/08  
z ania 24 listopaaa 2008 r. (poz. 3894) 

 

Stawmi poaatmu oa ciągnimiw sioałowuch i balastowuch przustosowanuch ao użuwania łącznie z naczepą 
lub przuczepą o aopuszczalnej masie całmowitej zespołu pojazaiw riwnej lub wuższej niż 12 ton. 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa ałko-
wita zespołu 

Ciągnik siodłowy + naczepa 
Ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym lub 
uznanym za równoważne 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

    Dwie osie     Dwie osie     
12 18 1.r50,00 1.5r0,00 
18 25 1.5r0,00 1.660,00 
25 31 1.660,00 1.750,00 
31  1.930,00 1980,00 
  Trzu osie Trzu osie 

12 r0 1.930,00 1980,00 

r0  2.5r0,00 2.600,00 
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Załącznim nr 3 ao chwału Raau Miasta 
i Gminu Prusice nr XXXVII/253/08  
z ania 24 listopaaa 2008 r. (poz. 3894) 

 
 

Stawmi poaatmu oa przuczep i naczep, mtire łącznie z pojazaem silnimowum posiaaają aopuszczalną masę 
całmowitą zespołu pojazaiw , riwną lub wuższą niż 12 ton, z wujątmiem związanuch wułącznie z aziałal-
nością rolniczą prowaazoną przez poaatnima poaatmu rolnego. 
 
 

Liczba osi  
i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu: 
Naczepa / przyczepa + pojazd 

(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym 
lub uznanym za równoważne 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

   Jeana oś      Jeana oś      
12 18 1.300,00            1.380,00             
18 25 1.380,00            1.r00,00             
25  1.r00,00            1.r50,00              
  Dwie osie Dwie osie 

12 28 1.170,00            1.380,00               

28 33 1.380,00            1.r00,00                

33 38 1.r00,00            1.560,00                

38  1.900,00            1980,00                

  Trzu osie Trzu osie 
12 38 1.r00,00            1.560,00                 
38  1.770,00             1.980,00                 

 
 

3895 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 
NR XXXVII/254/08 

z dnia 2r listopada 2008 r. 

w sprawie opłatu oa posiaaania psiw na 2009 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. r0 ust. 1 i art. r1 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 1r2, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a oraz art. 19 pkt 1 lit f i pkt 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8rr z późn. zm.) Rada Riasta i Gminy 
Prusice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwałą niniejszą Rada Riasta i Gminy Prusice: 
1) wprowadza na terenie gminy Prusice opłatę od 

posiadania psów, którą pobiera się od osób fi-
zycznych posiadających psy, 

2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania 
psów, 

3) określa zasady ustalania i poboru oraz termin 
płatności opłaty od posiadania psów, 

r) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w 
drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płat-

ności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za in-
kaso. 

§ 2 

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala 
się w wysokości 30,00 zł od jednego psa oraz 
50,00 zł od każdego następnego psa posiadanego 
przez osobę fizyczną. 

§ 3 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez we-
zwania do 31 marca roku podatkowego, a w 
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przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia 
po tej dacie, w terminie 1r dni od powstania te-
go obowiązku. W przypadku powstania lub wy-
gaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu 
roku podatkowego, opłatę zmniejsza się propor-
cjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał 
obowiązek jej zapłaty. 

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

§ r 

1. Wpłaty opłaty można dokonać bezpośrednio na 
konto Urzędu Riasta i Gminy w Prusicach. 

2.  Pobór opłaty może odbywać się również w dro-
dze inkasa w mieście Prusice inkasentem opłaty 
jest ZGKiR, a we wsiach –sołtysi. 

§ 5 

Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być 
przez inkasenta przekazane do Urzędu Riasta  

i Gminy w Prusicach do 15 dnia miesiąca następ-
nego. 

§ 6 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od po-
siadania psów w wysokości 15 % od kwoty zain-
kasowanej i wpłaconej w terminie organowi podat-
kowemu. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Riasta i Gminy Prusice 

§ 8 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY RIASTA I GRINY 

 
ROBERT KAWALEC 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 
NR XXIV/108/2008 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia śreaniej cenu smupu żuta ala celiw obliczenia poaatmu 
rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 1r2, poz. 1591 ze 
zm.) i  art.6 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 198r r. o podatku rol-
nym (tekst. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Riasta 
i Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną  
w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 
2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. (R.P. 
Nr 81, poz. 717) przyjmowaną jako podstawę do 
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy,  
z kwoty 55,80 zł do kwoty r8,00 zł. 

§ 2 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Riasta i Gminy 
Świerzawa. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Riasta i Gminy. 

§ r 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
roku podatkowego 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY RIASTA I GRINY 

 
MARIAN MATUSIAK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 
NR XXIV/109/2008 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie omreślenia stawem poaatmu oa nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 1r2 z 2001 r., poz. 1591 ze 
zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8rr ze zm.) Rada Riasta i Gminy 
w Świerzawie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości: 

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 od 
budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej  
od 1 m2   powierzchni użytkowej  17,10 zł 

3. od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,24 zł 

r. od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 
powierzchni użytkowej  4,01 zł 

5.  od garaży od 1 m2 powierzchni  
użytkowej 5,63 zł 

6. od budynków pozostałych lub ich części, znaj-
dujących się na gruntach byłych gospodarstw 
rolnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa 
w celu  otrzymania emerytury lub renty za wy-
jątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej  od 1 m2 powierzchni  
użytkowej 2,61 zł 

7. od budynków pozostałych lub ich części, w 
tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej  4,40 zł 

8. od  budowli –  2% ich wartości określonej  
w art. r ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych.         

9. od gruntów związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i bu-
dynków – od 1 m2 powierzchni 0,70 zł 

10. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 
1 ha powierzchni 3,90 zł 

11. od gruntów  pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – od 1 m2 powierzchni  0,24 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Riasta i Gminy. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Riasta i Gminy  
w Świerzawie.   

§ r 

Traci moc uchwała nr XII/58/2007 Rady Riasta  
i Gminy Świerzawa z dnia 28 listopada 2007 r.  
w sprawie określenia stawek podatku od nierucho-
mości nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2009 r. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od  
roku  podatkowego 2009. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY RIASTA I GRINY 

 
MARIAN MATUSIAK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 
NR XXIV/110/2008 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie omreślenia stawem poaatmu oa śroamiw transportowuch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 1r2 z 2001r., poz. 1591 ze 
zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. r ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 8rr ze. zm.) Rada Riasta i Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych: 

1. oa samochoaiw ciężarowuch o aopuszczalnej masie całmowitej pojazau: 
a) powyżej 3,5 tony  ton do 5,5  tony włącznie     – 520 zł 
b) powyżej 5,5 tony  do 9 ton włącznie               –- 710 zł 
c) powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton       – 940 zł 

2. oa samochoaiw ciężarowuch w zależności oa liczbu osi, aopuszczalnej masu całmowitej pojazau i ro-
azaju 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 13 650 650 
13 1r 670 670 
1r 15 700 700 
15  850 1.330 

TRZY  OSIE 
12 17 770 770 
17 19 850 850 
19 21 920 920 
21 23 980 1.080 
23 25 1.080 1.670 
25  1.150 1.670 

CZTERY  OSIE  I WIĘCEJ 
12 25 1.r10 1.r10 
25 27 1.r80 1.r80 
27 29 1.580 1.790 
29 31 1.750 2.600 

         31  1.790 2.630 
 
3. oa ciągnimiw sioałowuch i balastowuch przustosowanuch  ao użuwania łącznie z naczepą lub przucze-

pą o aopuszczalnej masie całmowitej zespołu pojazaiw powużej 3,5 tonu i poniżej 12 ton  990 zł 
 
4. oa ciągnimiw sioałowuch i balastowuch przustosowanuch ao użuwania z naczepą lub przuczepą  

o aopuszczalnej masie całmowitej zespołu pojazaiw 
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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 

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

DWIE  OSIE 
12 18 1.060 1.060 
18 25 1.170 1.170 
25 31 1.270 1.270 
31  1.560 2.0r0 

TRZY  OSIE 
12 r0 1.320 1.820 
r0  1.820 2.680 

 
5. oa przuczep i naczep, z wujątmiem związanuch wułącznie z aziałalnością rolniczą prowaazoną przez 

poaatnima poaatmu rolnego, mtirego łącznie z pojazaem silnimowum posiaaają aopuszczalną masę cał-
mowitą oa 7 ton i poniżej 12 ton                  –    400 zł 

 
6. oa przuczep i naczep, z wujątmiem związanuch wułącznie z aziałalnością rolniczą prowaazoną przez 

poaatnima poaatmu rolnego, mtirego łącznie z pojazaem silnimowum posiaaają aopuszczalną masę cał-
mowitą: 

 
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 

JEDNA OŚ 
12 18 310 310 
18 25 350 350 
25  390 610 

DWIE OSIE 
12 28 rr0 rr0 
28 33 670 910 
33 38 910 1.380 
38  1.220 1.790 

TRZY OSIE 
12 38 730 1.010 
38  1.010 1.370 

 
7. oa autobusiw, w zależności oa liczbu miejsc ao sieazenia: 

a) mniejszej niż 15 miejsc          –        r20 zł 
b) nie mniejszej niż 15 i mniejszej niż 30 miejsc   –       830 zł 
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc       –       1.670 zł 

§ 2 

Opłatę od środków transportowych należy uiszczać bez wezwania na rachunek Urzędu Riasta i Gminy w 
Świerzawie nr 63 8658 1019 3900 0172 2000 00r0  Powiatowy eank Spółdzielczy Oddział w Świe-
rzawie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi Riasta i Gminy. 

§ r 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Riasta      i Gminy 
Świerzawa. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XIII/59/2007 Rady Riasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 listopada 2007r. w spra-
wie określenia stawek  podatku od środków transportowych. 
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§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY RIASTA I GRINY 

 
MARIAN MATUSIAK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 
NR XXIV/111/2008 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie omreślenia wusomości opłatu prolongacujnej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 1r2, poz. 1591 ze 
zm.) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatko-
wa (tekst jedn. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Rada Riasta i Gminy 
w Świerzawie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozło-
żenia na raty lub odroczenia terminu płatności po-
datków oraz zaległości podatkowych stanowiących 
dochód gminy. 

§ 2 

Opłata prolongacyjna wynosi 50 % stawki odsetek 
za zwłokę ogłaszanej przez Rinistra Finansów wła-
ściwego do spraw finansów publicznych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Riasta i Gminy Świerzawa. 

 
 
 

§ r 

Traci moc uchwała nr 2r2/XXXVIII/98 Rady Riasta 
i Gminy Świerzawa z dnia 26 stycznia 1998 r. w 
sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyj-
nej. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
roku podatkowego 2009 r.  
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY RIASTA I GRINY 

 
MARIAN MATUSIAK
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3900 

UCHWAŁA RADY GMINY W GŁOGOWIE 
NR XIII/126/2008 

z dnia 21 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia cenu smupu żuta przujmowanej jamo poastawa  
obliczenia poaatmu rolnego na 2009 rom 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 1r2, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
198r roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (R.P. Nr 81, poz. 
717) Rada Gminy w Głogowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta ogłoszoną w komunika-
cie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyj-
mowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego 
na 2009 rok z kwoty 55,80 zł za 1 dt do kwoty 
27,88 zł za 1 dt. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Głogów. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 r. Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Głogowie i wszystkich sołectwach 
w gminie. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GRINY 

 
KRYSTYNA GRZEGOREK 
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UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH 
NR XXX/165/2008 

z dnia 2r listopada 2008 r. 

w sprawie omreślenia wusomości stawem poaatmu oa nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 1r2, 
poz. 1591 ze zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku 
Nr 121, poz. 8rr ze zmianami) Rada Gminy w Kondratowicach uchwala, co 
następuje:  

 
 

§ 1 

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

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,70 zł od 1 m² powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,80 zł 
od 1 ha powierzchni,  

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,34 zł od 1 m² powierzchni;  

2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej,  
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b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 17,30 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 
zdrowotnych – 3,91 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,  

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego –  3,89 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej;  

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. r ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7.  

§ 2 

Traci moc uchwała nr XVII/82/2007 Rady Gminy  
w Kondratowicach z dnia 23 listopada 2007 roku 
w sprawie określenia wysokości  stawek podatku 
od nieruchomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kondratowice. 

§ r 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GRINY 

 
ALEKSANDER SKORUPSKI 

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

1) dyrektywy 92/106/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 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/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 GMINY W KONDRATOWICACH 
NR XXX/166/2008 

z dnia 2r listopada 2008 r. 

w sprawie zwolnień w poaatmu oa 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 1r2, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8rr ze zm.) Rada Gminy w Kon-
dratowicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1)  eudynki gospodarcze, które nie są wynajęte 

lub wydzierżawione, które wchodziły w skład 
gospodarstw rolnych przekazanych w zamian 
za rentę lub emeryturę. 

2) eudynki i grunty służące działalności kultural-
nej, religijnej, sportowej, komunalnej prze-
znaczone na cele mieszkalne, ochronie zdro-
wia, pomocy społecznej, zabezpieczeniu 

przeciwpożarowemu i zbiorowemu zaopa-
trzeniu w wodę oraz cmentarze. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obej-
mują budynków i gruntów związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr III/9/2006 Rady Gminy w 
Kondratowiczach z dnia 29 listopada 2006 r. w 
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kondratowice. 

 

 

 

 

 

§ r 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GRINY 

 
ALEKSANDER SKORUPSKI 

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

1) dyrektywy 92/106/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 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/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 GMINY W KONDRATOWICACH 
NR XXX/167/2008 

z dnia 2r listopada 2008 r. 

w sprawie ustalania wusomości stawem poaatmu oa śroamiw transportowuch 
oraz innuch zwolnień przeamiotowuch 

 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 1r2, poz. 
1591 ze zmianami ) oraz art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. r ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 roku Nr 12, poz. 8rr ze  zmianami) Rada Gminy w Kondratowicach 
uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kondratowice w następującej 
wysokości: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

proponowana 
a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie                                                                    565,00 zł 
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie                                                                681,00 zł 
c) powyżej 9 t                                                                                          858,00 zł 

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-
ważne oraz z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej  równej lub 
wyższej niż 12 ton 
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Stawka ustalona w złotych 

nie mniej niż mniej niż zawieszenie pneumatyczne inny system zawieszenia 

Dwie osie 
12 13 965      1375 
13 1r 965 1375 
1r 15 965 1375 
15  965 1r17 

Trzu osie 
12 17 511 737 
17 19 511 737 
19 21 1132 1813 
21 23 1132 1813 
23 25 1132 1813 
25  1132 1813 

Czteru osie i więcej 
12 25 792 1307 
25 27 1813 2r96 
27 29 1813 2r96 
29 31 1813 2612 
31  1813 2612 

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

pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t                     5r9,00 zł          

r) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przycze-
pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t             

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 

naczepa, ciągnik balastowy  
+ przyczepa (w tonach) 

Stawka ustalona w złotych 

nie mniej niż mniej niż zawieszenie pneumatyczne inny system zawieszenia 

Dwie osie 
12 18 3r1 512 
18 25 1593 1925 
25 31 1593 1925 
31 36 1593 2063 
36  2037 2595 

Trzu osie 
12 36 1813 2012 
36 r0 1813 2550 
r0  1951 2691 

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

od 7 t i poniżej 12 t                        171,00 zł  

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 t 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + 

pojazd  silnikowy (w tonach) 
Stawka ustalona w złotych 

nie mniej niż mniej niż zawieszenie pneumatyczne Inny system zawieszenia 

1 2 3 4 
Jeana oś 

12 18 181 3r1 
18 25 12r7 1r73 
25 36 12r7 1r73 
36  1252 1r8r 

Dwie osie 
12 28 852 1363 
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        cd. tabeli 
1 2 3 5 
28 33 852 1363 
33 36 93r 1r19 
36 38 1132 170r 
38  1303 1868 

Trzu osie 

12 36 967 1363 
36 38 1033 1r29 
38  1090 1r8r 

 
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia  

a) mniejszej niż 30 miejsc                                                             858,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                            1.813,00 zł 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do: 
– przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowo-wychowawczych, 
– ochrony przeciwpożarowej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVII/8r/2007 Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 23 listopada 2007 roku w 
sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz innych zwolnień przedmio-
towych. 

§ r 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kondratowice. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GRINY 

 
ALEKSANDER SKORUPSKI 

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

1) dyrektywy 92/106/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 368 z 17.12.1992)  

2) dyrektywy 1999/62/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 ogłoszenie aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitą Polską członkowska w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dz. Urz. Unii Europejskiej – wydanie specjal-
ne. 
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UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH 
NR XXX/173/2008 

z dnia 2r listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia cenu smupu żuta ao celiw wumiaru poaatmu rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 1r2, poz. 
1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 198r roku 
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 ze 
zmianami) Rada Gminy w Kondratowicach uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 
2008 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku 
(R.P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 q do 
kwoty r6,63 zł za l q. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XVII/83/2007 Rady Gminy w 
Kondratowicach z dnia 23 listopada 2007 roku w 
sprawie zastosowania ulgi w podatku rolnym. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kondratowice. 

§ r 

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

PRZEWODNICZACY 
RADY GRINY 

 
ALEKSANDER SKORUPSKI
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UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY 
NR XXVIII/127/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

sprawie poaatmiw i opłat lomalnuch na rom 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 1r2 z 2001 r., 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 3, art. 6a ust. 11 i art. 6b 
ustawy z dnia 15 listopada 198r r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 36, poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1, art. 6 
ust. 12 i 13, art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 1 i 2, art. 1r,  art. 15, art. 18, 
art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  Nr 121, poz. 8rr z późniejszymi zmiana-
mi), art. r ust. 5, art. 6 ust. 8 i 9  ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 z 2002 r., poz. 1682 z późniejszymi zmia-
nami) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Obniża się cenę skupu żyta wynikającą z komu-
nikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go z dnia 17 października 2008 r. w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2008r. (R.P. Nr 81, poz. 
717), a przyjmowaną jako podstawę do oblicze-
nia podatku rolnego na 2009 r. z kwoty 55,80 
za 1 dt do kwoty 51,50 zł za 1dt. 

2. Poboru podatku rolnego dokonują Sołtysi. Pobór 
podatku w formie inkasa dotyczy osób, o któ-
rych mowa w art. 6b ustawy o podatku rolnym. 

3. Określa się wzory formularzy, o których mowa 
w art. 6a ust. 5 i w ust. 8 w pkt 1 ustawy o 
podatku rolnym; w formularzach zawarte będą 
dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodat-
kowania niezbędne do wymiaru i poboru podat-
ku rolnego. 
Wzory formularzy: 
– „Informacja w sprawie podatku od nierucho-

mości, rolnego, leśnego” – stanowi  załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały, 

– „Deklaracja na podatek rolny” – stanowi  za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Określa się wysokość stawek podatku od nieru-
chomości na terenie gminy Kostomłoty na rok 
2009: 
1) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych   
0,61 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej   
19,11 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym  
9,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych  
4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej        

e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 316 –  25r11  – Poz. 3905 

pożytku publicznego  
6,14 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 

a dla powierzchni nieprzekazanych przy prze-
kazaniu gospodarstwa rolnego w zamian za 
rentę lub emeryturę i które nie są zajęte na 
prowadzenie działalności gospodarczej  
2,77 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 

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

3) od gruntów:  
a)związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków 0,73 zł od 1 m² powierzchni 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych  
3,81 od 1 ha powierzchni 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego   
0,35 zł od 1 m²  powierzchni 

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, poza 
nieruchomościami wymienionymi w art. 7 ust. 1 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: 
1) budynki gospodarcze z powierzchni użytko-

wej powyżej 50 m² z byłych gospodarstw 
rolnych, które zostały przekazane na Skarb 
Państwa, 

2) nieruchomości lub ich części zajęte na po-
trzeby prowadzenia działalności w zakresie 
pomocy społecznej, oświaty, wychowania, 
kultury, kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem 
wykorzystywanych do prowadzenia działal-
ności gospodarczej, 

3) grunty, budynki lub ich części, budowle lub 
ich części, służące na potrzeby prowadzenia 
zorganizowanych składowisk odpadów, 
oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wo-
dy, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej 
wody, odprowadzania i oczyszczania ście-
ków,  

r) grunty zajęte pod cmentarze, 
5) remizy strażackie. 
6) grunty, budowle i budynki zajęte na prowa-

dzenie działalności gospodarczej położone na 
terenie gminy Kostomłoty w obrębie wsi 
Osiek na działkach o numerach 225/3  
i 225/6. 

3. Poboru podatku od nieruchomości dokonują Soł-
tysi. 
Pobór podatku w formie inkasa dotyczy osób,  
o których mowa w art. 6 ust. 12 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych. 

r. Określa się wzory formularzy, o których mowa 
w art. 6 ust. 6 i w ust. 9 w pkt 1 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych; w formularzach 
zawarte będą dane dotyczące podmiotu  
i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wy-
miaru i poboru podatku od nieruchomości. 
Wzory formularzy: 
– „Informacja w sprawie podatku od nierucho-

mości, rolnego, leśnego” stanowi załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały 

– „Deklaracja na podatek od nieruchomości” 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Określa się wysokość stawek podatku od środ-
ków transportowych w roku 2009: 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej pojazdu: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

 630,00 zł                   
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

 980,00 zł 
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

 1.190,00 zł 
2) od samochodu ciężarowego z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne o dopuszczalnej masie  cał-
kowitej: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej 

niż 18 ton: 
– o liczbie osi – dwie 1.620,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1.460,00 zł 
– o liczbie osi – cztery  

i więcej 1.670,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej 

niż 26 ton: 
– o liczbie osi – dwie 1.620,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1.840,00 zł 
– o liczbie osi – cztery  

i więcej 1 670,00 zł 
c) równej lub wyższej niż 26 ton: 

– o liczbie osi – dwie 1 620,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1 840,00 zł 
– o liczbie osi – cztery  

i więcej 2 160,00 zł 
3) od samochodu ciężarowego z innym syste-

mem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczal-
nej masie całkowitej: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej 

niż 18 ton: 
– o liczbie osi – dwie 1 960,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1 590,00 zł 
– o liczbie osi – cztery  

i więcej 1 670,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej 

niż 26 ton: 
– o liczbie osi – dwie 1 960,00 zł 
– liczbie osi – trzy 2 130,00 zł 
– o liczbie osi – cztery  

i więcej 1 860,00 zł 
c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej 

niż 29 ton: 
– o liczbie osi – dwie 1 960,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 2 130,00 zł 
– o liczbie osi – cztery  

i więcej  2 300,00 zł 
d) równej lub wyższej niż 29 ton: 

– o liczbie osi – dwie 1 960,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 2 130,00 zł 
– o liczbie osi – cztery  

i więcej 2 400,00 zł 
r) od ciągnika siodłowego i balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu  pojazdów: 
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a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1 000,00 zł 
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1 200,00 zł 
c) oa 9 ton i poniżej 12 ton 1 400,00 zł 

5) od ciągnika siodłowego i balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równo-
ważne, o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej 

niż 18 ton: 
– o liczbie osi – dwie 1 044,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1 664,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton 
włącznie: 
– o liczbie osi – dwie 1 750,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1 664,00 zł 

c) powyżej 36 ton: 
– o liczbie osi – dwie 1 560,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 2 200,00 zł 

6) od ciągnika siodłowego i balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą, z innym systemem zawiesze-
nia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej 

niż 18 ton: 
– o liczbie osi – dwie 1 064,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1 900,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej 
niż 31 ton: 
– o liczbie osi – dwie 2 014,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1 900,00 zł  

c) równej lub wyższej niż 31 ton, do 36 ton 
włącznie: 
– o liczbie osi – dwie 2 064,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1 900,00 zł 

d) powyżej 36 ton, a mniejszej niż r0 ton: 
– o liczbie osi – dwie 2 260,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 2 360,00 zł 

e) równej lub wyższej niż r0 ton: 
– o liczbie osi – dwie 2 310,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 2 460,00 zł 

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 
– od 7 ton i poniżej 12 ton 986,00 zł 

8) od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej 

niż 18 ton: 
– o liczbie osi – jedna 860,00 zł 
– o liczbie osi – dwie 964,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1 200,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton 
włącznie: 

– o liczbie osi – jedna 1 020,00 zł 
– o liczbie osi – dwie 1 280,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1 200,00 zł 

c) powyżej 36 ton: 
– o liczbie osi – jedna 1 174,00 zł 
– o liczbie osi – dwie 1 584,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  1 000,00 zł 

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem 
zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej 

niż 18 ton: 
– o liczbie osi – jedna 870,00 zł 
– o liczbie osi – dwie 1 010,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1 330,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, do 36 ton 
włącznie: 
– o liczbie osi – jedna 1 140,00 zł 
– o liczbie osi – dwie 1 504,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1 330,00 zł 

c) powyżej 36 ton: 
– o liczbie osi – jedna 1 288,00 zł 
– o liczbie osi – dwie 1 864,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1 654,00 zł 

10) od autobusu w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniej niż 30 miejsc 1 485,00 zł 
b) równej lub wyższej niż  

30 miejsc 1 872,00 zł 

§ r 

1. Wprowadza się dzienną opłatę targową w zależ-
ności od zajmowanej powierzchni handlowej w 
wysokości: 
a) do 1 m2 – 10,00 zł 
b) powyżej 1 m² – do 5 m² – 25,00 zł 
c) powyżej 5 m² do 10 m² –  28,00 zł 
d) powyżej 10 m² do 15 m² –  33,00 zł 
e) powyżej 15 m² do 20 m² –  38,00 zł 
f) powyżej 20 m² – 35,00 zł plus 5,00 zł za 

mażau m² ponaa 20 m². 
2. Handel dozwolony jest tylko w miejscu do tego 

wyznaczonym. 
3. Wyznacza się plac targowy – dz. nr 319 w Ko-

stomłotach. 
r. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa. 
5. Do poboru należności upoważnia się Panią Da-

nutę Pawlak. 
6. Wysokość wynagrodzenia ustala się na 10% 

zebranej kwoty. 

§ 5 

1. Poboru podatku leśnego dokonują Sołtysi. Pobór 
podatku w formie inkasa dotyczy osób wymie-
nionych w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku le-
śnym. 

2. Określa się wzory formularzy, o których mowa 
w art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym; w 
formularzach zawarte będą dane dotyczące 
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne 
do wymiaru i poboru podatku leśnego. 
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Wzory formularzy: 
– „Informacja w sprawie podatku od nieruchomo-

ści, rolnego, leśnego” – załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

– „Deklaracja na podatek leśny” – załącznik nr r 
do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Traci moc uchwała XIV/56/07 Rady Gminy Ko-
stomłoty z dnia 30 października 2007 r. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GRINY 

 
JANINA GAWLIK 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY 
NR XXVIII/128/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia wusomości opłatu prolongacujnej w romu 2009  
oa poaatmiw stanowiącuch aochia buażetu Gminu Kostomłotu 

 Na podstawie art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późniejszymi 
zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 1r2 z 2001 r., poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminów 
płatności podatków oraz zaległości podatkowych 
stanowiących dochód budżetu gminy Kostomłoty, 
wprowadza się opłatę prolongacyjną w wysokości 
r0% stawki odsetek od zaległości podatkowych, 
ogłaszanych przez Rinistra Finansów. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XIV/58/07 Rady Gminy Ko-
stomłoty z dnia 30 października 2007 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ r 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GRINY 

 
JANINA GAWLIK 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY 
NR XXVIII/133/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia wusomości emwiwalentu pieniężnego ala członmiw 
ochotniczej strażu pożarnej, mtirzu uczestniczuli w aziałaniu ratowniczum 
lub szmoleniu pożarniczum organizowanum przez  Państwową Straż Pożarną 
                                              lub gminę 

 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 1r2, poz. 1591 
ze zmianami) oraz art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2r sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 1r7, 
poz. 1229 ze zmianami) Rada Gminy Kostomłoty uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczest-
niczył w działaniu ratowniczym, otrzymuje ekwiwa-
lent pieniężny w wysokości 8,00 zł, za każdą  go-
dzinę udziału w działaniu  ratowniczym.   

§ 2 

Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczest-
niczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzy-
muje ekwiwalent pieniężny w wysokości  r,00 zł, 
za każdą  godzinę udziału w szkoleniu. 

§ 3 

Zasady wypłaty ekwiwalentu określone są w zarzą-
dzeniu nr 151/2008 Wójta Gminy Kostomłoty z 
dnia 9 maja 2008 r. w sprawie określenia warun-
ków wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkom 
Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działa-
niu ratowniczo-gaśniczym lub szkoleniu pożarni-

czym organizowanym przez Państwową Straż Po-
żarną. 

§ r 

Wykonanie  uchwały powierza się  Wójtowi Gminy 
Kostomłoty. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXVII/125/08 Rady Gminy 
Kostomłoty z dnia 28 października 2008 r.  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GRINY 

 
JANINA GAWLIK 

  
 
 
 
 
 

3908 

UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH 
NR XXII/132/08 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia cenu smupu żuta przujmowanej jamo poastawa  
obliczenia poaatmu 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 1r2, poz.1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98r, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 21r, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 200r r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1rr1, Nr 175,poz. 1r57; z 2006 Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr r8, poz. 327, Nr 138, poz. 97r, 
Nr 173,poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy 
z dnia  15 listopada 198r r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1r12, Nr 2r5, poz. 1775, 
Nr 2r9, poz. 1825 z 2007 r. Nr 109, poz. 7r7 oraz z 2008 r. Nr 116, 
poz. 730) Rada Gminy w Kunicach uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Obniża się cenę żyta przyjmowaną  jako  podstawa 
obliczania podatku rolnego na 2009 r. na obszarze 
gminy Kunice, ustaloną omunikatem Prezesa  
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres  pierwszych trzech kwartałów 
 2008 r. (R P. Nr 81, poz. 717) z kwoty  55,80 zł 
za 1q żyta do kwoty 37,00. z. za 1 q żyta. 

§ 2 

Traci moc uchwała XI/62/07 Rady Gminy  w Kuni-
cach z dnia 30 października 2007 r. w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego. 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się Wójtowi Gminy 
Kunice.   

§ r 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  1r dni  od 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, nie wcześniej niż dnia 1 stycz-
nia 2009 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GRINY 

 
TADEUSZ SUSZEK 
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UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH 
NR XXII/133/08 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie omreślenia wusomości stawem poaatmu oa 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 1r2, poz. 1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98r, Nr 153, poz. 
1271, Nr 21r, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, 
poz. 1568; z 200r r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
 Nr 172, poz. 1rr1, Nr 175, poz. 1r57: z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337: z 2007 r. Nr r8, poz. 327, Nr 138, poz. 97r, Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i  art. 5 ust. 1 i r oraz art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8rr, Nr 220, poz. 1601, 
Nr 225, poz. 1635, Nr 2r5, poz. 1775, Nr 2r9, poz. 1828, Nr 251, 
poz. 18r7) oraz obwieszczenia Rinistra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2009 roku (R.P. Nr 59, poz. 531)  Rada  Gminy w Kunicach  uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od nieruchomości w na-
stępującej wysokości: 
1)  od gruntów 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej,  bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów  
i budynków 0,68 zł od m2 powierzchni 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,  
retencyjne lub elektrowni  
wodnych 3,80 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 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  

18,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym 
materiałem siewnym  

8,20 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych  

3,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez  organizacje pożytku 
publicznego 

4,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
3) od  budowli − 2% ich wartości, określonej na 

podstawie art. r ust. 1 pkt 3 i ust. 3−7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XI/63/07 Rady Gminy w 
Kunicach z dnia 30 października 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy 
Kunice. 

§ r 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GRINY 

 
TADEUSZ  SUSZEK 
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UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH 
NR XXII/134/08 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie wusomości stawem poaatmu oa śroamiw transportowuch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1r2, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98r, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 21r, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 200r r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1rr1, Nr 175, poz. 1r57; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr r8 poz. 327, Nr 138, poz. 97r, Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 121, poz. 8rr z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 
Nr 2r5, poz. 1775, Nr 2r9, poz. 1828, Nr 251, poz. 18r7 oraz z 2008 r. 
Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) Rada Gminy w Kunicach uchwala, co 
następuje:   

 
 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od środków transportowych: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3.5 tony i poniżej 12 ton, wieku 
pojazdu i wpływu na środowisko: 

 
Stawka podatku (w  złotych) 

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 
Pojazdy, których wiek przekracza 5 lat Pojazdy, których wiek nie przekracza 5 lat 

Dopuszczalna 
masa całkowita 

(w tonach) Pojazdy posiadające 
NORRY EURO 

Pojazdy nieposiada-
jące 

NORR  EURO 

Pojazdy posiadające 
NORRY EURO 

Pojazdy nieposiada-
jące 

NORR EURO 
Pow. 3,5 tony do 
5,5 tony włącznie 

656.00 670.00 592.00 656.00 

Powyżej 5,5 tony 
do 9 ton włącznie 

712.00 780.00 6rr.00 712.00 

Powyżej 9 ton i 
poniżej 12 ton 

1020.00 1172.00 836.00 1020.00 

 

2) oa samochoaiw ciężarowuch o aopuszczalnej masie całmowitej riwnej  lub wuższej niż 12 ton w za-
leżności oa liczbu osi i roazaju zawieszenia: (art. 8 pmt 2 ustawu) 

 
 

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 równo-
ważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 r 
                                                                      DWIE OSIE 

12 13 1090.00 1312.00 
13 1r 1202.00 1r20.00 
1r 15 1312.00 1530.00 
15  1r20.00 1638.00 

TRZY OSIE 
12 17 1202.00 1r20.00 
17 19 1312.00 1530.00 
19 21 1r20.00 1638.00 
21 23 1530.00 17r8.00 
23 25 1638.00 1856.00 
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cd. tabeli 
1 2 3 r 
25  17r8.00 1966.00 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 
12 25 1r20.00 1638.00 
25 27 1638.00 1856.00 
27 29 17r8.00 1966.00 
29 31 1966.00 2530.00 
31  218r.00 2550.00 

 

3) oa ciągnimiw sioałowuch i balastowuch przustosowanuch ao użuwania łącznie z naczepą lub przucze-
pą o aopuszczalnej masie całmowitej zespołu pojazaiw oa 3,5 tonu i poniżej 12 ton, wiemu pojazau  
i wpłuwu na śroaowismo: 

 

Stawka podatku  (w  złotych ) 
Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 

Pojazdy, których wiek przekracza 5 lat Pojazdy, których wiek nie przekracza 5 lat 
Dopuszczalna 

masa całkowita 
(w tonach) Pojazdy 

posiadające 
NORRY EURO 

Pojazdy 
nieposiadające 
NORR EURO 

Pojazdy posiadające 
NORRY EURO 

Pojazdy 
nieposiadające 
NORR EURO 

Od 3,5 tony do 5,5 
tony włącznie 

 
1306.00 

 
1rr6.00 

 
117r.00 

 
1306.00 

Powyżej 5,5 tony 
i poniżej 12 ton 

 
1510.00 

 
1550.00 

 
1352.00 

 
1510.00 

 
r) oa ciągnimiw sioałowuch i balastowuch przustosowanuch ao użuwania łącznie z naczepą lub przucze-

pą o aopuszczalnej masie całmowitej zespołu pojazaiw riwnej lub wuższej niż 12 ton, oa liczbu osi  
i roazaju zawieszenia: (art. 8 pmt 4 ustawu) 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy + 
naczepa 

ciągnik balastowy 
+ przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
DWIE OSIE 

12 18 1312.00 1r20.00 
18 25 1r20.00 1530.00 
25 31 1530.00 1638.00 
31  1638.00 1966.00 

TRZY OSIE 
12 r0 17r8.00 1968.00 
r0  1966.00 2550.00 

 
5) oa przuczep i naczep, mtire łącznie z pojazaem silnimowum posiaaają aopuszczalną masę  całmowitą oa 

7 ton i poniżej 12 ton, wiemu pojazau z wujątmiem związanuch wułącznie  z aziałalnością rolniczą pro-
waazoną przez poaatnima poaatmu rolnego: 

 
Stawka podatku  (w złotych) 

Wiek pojazdu 
Dopuszczalna masa 
całkowita łącznie 

z pojazdem silnikowym  
w (tonach) 

Pojazdy, których wiek 
przekracza 5 lat 

Pojazdy, których wiek 
nie przekracza 5 lat 

Od 7 ton 
i poniżej 12 ton 

1292.00 116r.00 

 
6) oa przuczep i naczep, mtire łącznie z pojazaem silnimowum posiaaają aopuszczalną masę całmowitą 

riwną lub wuższą niż 12 ton oraz w zależności oa liczbu osi i  roazaju zawieszenia, z wujątmiem zwią-
zanuch wułącznie z aziałalnością rolniczą prowaazoną przez poaatnima poaatmu rolnego:  
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Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów:naczepa/przyczepa 
+ pojazd silnikowy (w t ) 

Stawka podatku ( w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
JEDNA OŚ 

12 18 986.00 1090.00 
18 25 1036.00 11r6.00 
25  1090.00 1202.00 

DWIE OSIE 
12 28 1038.00 11r6.00 
28 33 1090.00 1202.00 
33 38 1202.00 13r2.00 
38  1638.00 1768.00 

TRZY OSIE 
12 38 1r20.00 1530.00 
38  17r8.00 1856.00 

 

7) oa autobusiw, w zależności oa liczbu miejsc ao sieazenia, wiemu pojazau i wpłuwu na śroaowismo: 
 

Stawka podatku (w złotych) 
Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 

Pojazdy, których wiek przekracza 5 lat 
Pojazdy, których wiek nie przekracza 

5 lat 
Liczba miejsc do 

siedzenia 
Pojazdy posiadające 

NORRY EURO 

Pojazdy \nieposiada-
jące 

NORR EURO 

Pojazdy posiadające 
NORRY EURO 

Pojazdy 
nieposiadające 
NORR EURO 

do 15 miejsc 
włącznie 

816.00 866.00 766.00 816.00 

powyżej 15 i poni-
żej 30 miejsc 

866.00 918.00 816.00 866.00 

równej lub wyższej 
niż 30 miejsc 

1378.00 1r78.00 122r.00 1378.00 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XI/6r/07 Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wyso-
kości stawek od środków transportowych. 

§ r 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego, nie wcześniej jednak  niż  od  1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy i sołectwach. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GRINY 

 
TADEUSZ SUSZEK 
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3911 

UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE 
NR XXIX/133/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia cenu smupu żuta przujmowanej za poastawę  
ao obliczenia poaatmu rolnego na 2009 rom 

 Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 198r roku 
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 1r2, poz. 1591 ze zmianami)  Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 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 2008r. (R.P. z 2008 r. Nr 81, poz. 717)  
z kwoty 55,80 zł za 1 dt  do kwoty rr zł za 1 dt 
dla celów obliczenia podatku rolnego na 2009 r.  
w Gminie Ralczyce. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Ralczyce. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GRINY 

 
LEOKADIA GANCARZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE 
NR 169/XXIV/2008 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie omreślenia stawem poaatmu oa nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. r0 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 1r2, poz. 1591 z 2001 r. 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8rr 
z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Rinistra Finansów w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. 
z dnia 29 lipca 2008 r. (Ronitor Polski Nr 59, poz. 531) Rada Gminy uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następujące roczne stawmi poaatmu oa 
nieruchomości: 
1) Oa gruntiw: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków 
0,70 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne 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 0,30 zł od 1 m2 powierzchni. 

2) Oa buaunmiw lub ich części: 
a) mieszkalnych w których zastosowano wy-

łącznie ogrzewanie elektryczne, gazowe, 
pompa cieplna, olejowe, wiatrowe lub sło-
neczne oraz wykorzystywane do działalności 
w zakresie agroturystyki w wysokości  
0,30 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej, 
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b) pozostałych mieszkalnych w wysokości  
0,60 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 19,00 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym 9,2r zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

e) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych w wysokości 1,00 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

f) pozostałych otrzymanych w bezpłatne użyt-
kowanie w zamian za zdane gospodarstwo 
rolne na Skarb Państwa w celu otrzymania 
renty lub emerytury, jeżeli nie są wynajęte 
lub wydzierżawione r,50 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

3) Oa buaowli 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. r ust. 1 pkt 3 i ust. 3−7 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych. 

§ 2 

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz opubli-
kowanie w prasie lokalnej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 81/XXII/2007 Rady Gminy 
Rysłakowice z dnia 17 listopada 2007 r. w spra-
wie określenia stawek podatku od nieruchomości. 

§ r 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rysłakowice. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Zycie po upływie 1r dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, jednak nie wcześniej niż 
od 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GRINY 

 
MARIA KUCZAJ 
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UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE 
NR 170/XXIV/2008 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie zmianu uchwału nr 80/XII/07 Raau Gminu Musłamowice z ania 
17 listopaaa 2007 r. w sprawie omreślenia stawem opłatu targowej i sposobu 
                                               jej poboru 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. r0 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 1r2, poz. 1591 z 2001 r. 
z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 8rr z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Rinistra Finansów w 
sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 
2009 r. z dnia 29 lipca 2008 r. (Ronitor Polski Nr 59, poz. 531) Rada Gmi-
ny uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr 80/XII/07 Rady Gminy Rysłakowice 
z dnia17 listopada 2007 r. w sprawie określenia 
stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru zmie-
nia się zapis § 2, który otrzymuje brzmienie – inka-
sentem opłaty targowej ustanawia się Irenę earto-
sik, zamieszkałą w Rysłakowicach. 

§ 2 

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz opubli-
kowanie w prasie lokalnej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rysłakowice. 

§ r 

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

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GRINY 

 
MARIA KUCZAJ 
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UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE 
NR 171/XXIV/2008 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie zarząazenia poboru poaatmu oa nieruchomości, rolnego i leśnego 
oa osib fizucznuch w aroaze inmasa oraz wuznaczenia inmasentiw 
                           i omreślenia wunagroazenia za inmaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 1r2, poz. 1591 z 2001 r. 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 8rr z późniejszymi zmianami) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 
198r r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z później-
szymi zmianami) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października o podatku 
leśnym tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi 
zmianami, Rad gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: 
rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fi-
zycznych w drodze inkasa. 
Inkasentami na terenie gminy ustanawia się nastę-
pujące osoby: 
we wsi Rysłakowice − Andrzej Wrona, zamieszkały 
w Rysłakowicach 
we wsi Łomnica − eogusław Trzaska, zamieszkały 
w Łomnicy 
we wsi Kostrzyca − Henryk Kafel, zamieszkały w 
Kostrzycy 
we wsi eukowiec − Czesław ełachut, zamieszkały 
w eukowcu 
we wsi Karpniki − Henryk Zabielski, zamieszkały w 
Karpnikach 
we wsi Dąbrowica − Łukasz Wilczak, zamieszkały 
w Dąbrowicy 
we wsi Strużnica − Eugeniusz Wysoczański, za-
mieszkały w Strużnicy 
we wsi Krogulec − Zofia Gros, zamieszkała w Kro-
gulcu 
we wsi Gruszków − Witold Sztul, zamieszkały w 
Gruszkowie 
we wsi Wojanów i bobrów − Tadeusz eanasiak, 
zamieszkały w eobrowie. 

§ 2 

Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 
10% od zainkasowanej kwoty. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rysłakowice. 

§ r 

Traci moc uchwała nr 303/XXXIX/2005 Rady Gmi-
ny Rysłakowice z dnia 23 listopada 2005 r. w 
sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wyna-
grodzenia dla podatku od nieruchomości oraz łącz-
nego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, 
leśny, od nieruchomości) w drodze inkasa. 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz opubli-
kowane w prasie lokalnej. 

§ 6 

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

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GRINY 

 
MARIA KUCZAJ 
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UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE 
NR 174/XXIV/2008 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie zmianu statutu Gminnego Ośroama Kulturu w Musłamowicach 
zatwierazonego uchwałą nr 258/XXX/2001 Raau Gminu Musłamowice z ania     
                                        24 lutego 2001 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, w związku z art. r0 ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 1r2, 
poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Dz. U. z 2005 r. Nr 2r9, poz. 
210r ustawa o finansach publicznych dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. 
z 1991 r. Nr 11r, poz. r93 ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej 
z dnia 25 października 1991 r., art. 13 pkt 1 (Dz. Urz. z 1991 r. Nr 11r, 
poz. r93 z późn. zm.) 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 258/XXX/2001 Rady Gminy Rysła-
kowice z dnia 2r lutego 2001 r. w sprawie powo-
łania Gminnego Ośrodka Kultury w Rysłakowicach 
wprowadza się następujące zmiany: 
zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały, który 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rysłakowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewo-
dy Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GRIRY 

 
MARIA KUCZAJ 

 
 
 
 
 
 
 

Załącznim nr 1 ao uchwału Raau Gminu 
Musłamowice nr 174/XXIV/2008 z ania  
19 listopaaa 2008 r. (poz. 3915) 

 
 

STATUT 
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MYSŁAKOWICACH 

 
 

R O Z D Z I A Ł    l 

Postanowienia ogilne 

§ 1 

Gminny Ośrodek Kultury w Rysłakowicach, zwany 
dalej Gminnym Ośrodkiem Kultury (GOK), jest jed-
nostką organizacyjną prowadzącą działalność kultu-
ralną, działającą w formie samorządowej instytucji 
kultury na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-

dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1r2, 
poz.1591 z późniejszymi zmianami), 

2. Ustawy z dnia 25  października 1991 roku o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póź-
niejszymi zmianami), 

3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliote-
kach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z póź-
niejszymi zmianami), 

r. Ustawy z dnia 29 września 199r roku o ra-
chunkowości (Dz. U. z 199r r. Nr 121, poz. 
591 z późniejszymi zmianami), 

5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 2r9, poz. 
210r z późniejszymi zmianami),  

6. Niniejszego Statutu. 

§ 2 

1. Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury jest 
Gmina Rysłakowice. 

2. Organizator zapewnia Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury właściwe warunki działalności i rozwoju 
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odpowiadające jego zadaniom, a w szczególno-
ści: 
– lokal 
– niezbędne środki przeznaczone na prowadze-

nie działalności podstawowej i wyposażenie.  
3. Gminny Ośrodek Kultury jest wpisany do Reje-

stru Instytucji Kultury pod nr 1, prowadzonego 
przez Organizatora. 

r. Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość 
prawną i prowadzi samodzielną gospodarkę fi-
nansową. 

§ 3 

1. Siedziba Ośrodka mieści się w Rysłakowicach 
przy ul. Daszyńskiego 29, a terenem jego dzia-
łania jest Gmina Rysłakowice. 

2. W celu realizowania działalności na terenie całej 
Gminy GOK może otwierać swoje kolejne pla-
cówki. 

3. Swoje  statutowe zadania  GOK prowadzi na  
obiektach  przekazanych  oraz przekazywanych 
w przyszłości w miarę potrzeb uchwałą Rady 
Gminy. 

§ r 

Gminny Ośrodek Kultury obejmuje swoją działalno-
ścią eiblioteki i Dom Kultury. W skład Ośrodka 
wchodzą placówki podległe: 
1. eiblioteka Publiczna w Rysłakowicach, 
2. eiblioteka Publiczna w Karpnikach, 
3. eiblioteka Publiczna w Kostrzycy, 
r. Świetlica w Wojanowie, 
5. Świetlica w Łomnicy, 
6. Świetlica w Rysłakowicach. 

§ 5 

Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej 
o treści: 

GRINNY OŚRODEK KULTURY W 
RYSŁAKOWICACH 
ul. Daszyńskiego 29 

tel./fax 7 131-298, 6r39-2r1 
NIP 611-21-r2-990   Regon 231085316 

§ 6 

Symbolem Gminnego Ośrodka Kultury w Rysłako-
wicach jest czarne oko na białym tle. 
Symbol określa działalność kulturalną i czytelniczą 
Jednostki. 
Symbol przedstawia załącznik nr 1 do Statutu. 

R O Z D Z I A Ł   II 

Cele i zamres aziałania 

§ 7 

Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Rysłakowicach jest zaspakajanie potrzeb i 
aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez two-
rzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury 
oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Ośrodek 
prowadzi działalność: 
1. kulturalną, 
2. czytelniczą. 

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Rysłakowicach należy: 

1. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, 
ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 

2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego 
ruchu artystycznego oraz zainteresowania wie-
dzą i sztuką, 

3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a 
także rękodzieła ludowego i artystycznego, 

r. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztu-
kę, 

5. rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia 
codziennego, 

6. prowadzenie działalności poligraficznej i wy-
dawniczej, 

7. inicjowanie, tworzenie zespołów i kół zaintere-
sowań amatorskiego ruchu artystycznego, 

8. popularyzacja tradycji historycznych i kultural-
nych Gminy, 

9. prowadzenie i propagowanie działalności biblio-
tecznej, 

10. prowadzenie współpracy z zagranicą zwłaszcza 
z gminami partnerskimi, 

11. współpraca ze stowarzyszeniami kulturalnymi, 
placówkami oświatowo-wychowawczymi, fun-
dacjami, stowarzyszeniami zawodowymi i 
twórców oraz wszystkimi  osobami prawnymi i 
fizycznymi mogącymi  służyć pomocą przy re-
alizacji zadań GOK-u,  

12. inne działania służące rozpoznawaniu, rozbu-
dzaniu i zaspokajaniu potrzeb oraz zaintereso-
wań kulturalnych i aspiracji mieszkańców Gmi-
ny Rysłakowice.  

§ 8 

Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania, o któ-
rych mowa w § 8, przez organizowanie: 
1. imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyj-

nych, popularno-naukowych, wystaw, prelekcji, 
odczytów dla rozwoju amatorskiego ruchu arty-
stycznego oraz zainteresowania wiedzą, sztuką i 
zdrowiem, 

2. zespołowego uczestnictwa w kulturze – prowa-
dzenie sekcji, kół zainteresowań i zespołów ar-
tystycznych, 

3. różnorodnych form edukacji kulturalnej i wy-
chowania przez sztukę, 

r. form indywidualnej aktywności kulturalnej, 
5. promocji i mecenatu nad amatorską twórczością 

artystyczną, 
6. działalności promocyjnej, 
7. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie 

zbiorów bibliotecznych. 

§ 9 

Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultu-
ry jest również: 
1. utrzymanie i wyposażanie obiektów i terenów 

stanowiących majątek Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, 

2. właściwe wykorzystanie powierzonego mienia 
oraz dbałość o dobry stan techniczny obiektów i 
urządzeń, o których mowa w ust. 1. 
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§ 10 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Rysłakowicach wy-
łącznie może prowadzić działalność gospodar-
czą, z której przychody przeznaczone będą na 
realizację celów statutowych i pokrywanie kosz-
tów działalności bieżącej. 
Działalność gospodarcza obejmuje m.in.: 
1) wynajem pomieszczeń, 
2) organizację spektakli, koncertów, wystaw, 

kursów, itp., 
3) organizowanie imprez rozrywkowych, 
r) realizacja imprez zleconych, 
5) świadczenie usług poligraficznych, fotogra-

ficznych, wydawniczych, promocyjnych oraz 
innych z zakresu kultury, 

6) świadczenie usług z zakresu ksero, drukowa-
nia, korzystania ze sprzętu komputerowego, 

7) świadczenie usług doradczych w dziedzinach 
związanych z działalnością statutową, 

8) wynajem sprzętu muzycznego, multimedial-
nego oraz pozostałego. 

2. Działalność gospodarcza, o której mowa, nie 
może kolidować z realizacją zadań statutowych. 

3. Gminny Ośrodek Kultury zapewnia nieodpłatną 
obsługę sprzętową imprez organizowanych przez 
inne placówki gminne i organizacje pozarządowe 
działające na terenie Gminy. 

R O Z D Z I A Ł   III 

Organu zarząazające, aoraacze i naazorcze 

§ 11 

1. Działalnością Gminnego Ośrodka Kultury kieru-
je Dyrektor. 

2. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ry-
słakowicach powołuje i odwołuje Wójt Gminy, 
zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 
roku o organizowaniu i prowadzeniu działalno-
ści kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 
123 z późniejszymi zmianami), 

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze kon-
kursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje 
Wójt Gminy. Regulamin konkursu ustala Wójt 
Gminy. 

r. eezpośrednim zwierzchnikiem służbowym Dy-
rektora jest Wójt Gminy Rysłakowice. 

5. Dyrektor zarządza Gminnym Ośrodkiem Kultury 
i reprezentuje go na zewnątrz oraz dokonuje 
czynności prawnych w jego imieniu. 

6. Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa 
podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi od-
powiedzialność za działalność instytucji. 

7. Do obowiązków Dyrektora należą w szczegól-
ności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Gminnego 
Ośrodka Kultury, 

2) zarządzanie majątkiem Gminnego Ośrodka 
Kultury, 

3) wydawanie zarządzeń, instrukcji i innych 
aktów, 

r) inspirowanie i koordynowanie działalności 
kulturalnej na terenie Gminy, 

5) podejmowanie decyzji w sprawach ka-
drowych: zatrudnianie, awansowanie, 

zwalnianie pracowników, przydzielanie za-
kresów czynności, ustalanie zastępstw, 

6) prawidłowe organizowanie pracy podle-
głych pracowników, 

7) zapewnienie właściwych warunków pracy 
i stosowanie przepisów prawa pracy oraz 
przepisów bhp i ppoż. 

8) stosowanie przepisów dotyczących ochro-
ny danych osobowych, informacji niejaw-
nych oraz innych związanych  
z funkcjonowaniem instytucji, 

9) opracowanie rocznego planu działalności 
oraz rocznego planu finansowego z za-
chowaniem dotacji Organizatora, 

10) sporządzanie rocznego planu działalności 
merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury, 
który przedkłada Wójtowi Gminy Rysła-
kowice, 

11) przedstawianie Wójtowi półrocznego oraz 
rocznego sprawozdania z realizacji działal-
ności merytorycznej, 

12) przedstawianie Wójtowi półrocznego oraz 
rocznego sprawozdania z realizacji planu 
finansowego zgodnie z ustawą z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2005r. Nr 2r9, poz. 210r 
z późniejszymi zmianami), 

13) występowanie z wnioskami  o dotacje 
oraz granty na realizację zadań statuto-
wych i na dofinansowanie bieżących za-
dań własnych, 

8. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy 
zatrudnionych przez siebie pracowników oraz 
Głównego Księgowego. 

9. Dyrektor ma prawo do dokonywania czynności 
prawnych w imieniu Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, jednak w przypadku, gdy czynność prawna 
obejmuje rozporządzenie mieniem lub może 
spowodować powstanie zobowiązań finanso-
wych, do skuteczności oświadczenia woli wy-
magany jest również podpis Głównego Księ-
gowego. 

10. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury działają 
w ramach kompetencji określonych w regula-
minie organizacyjnym i udzielonych im przez 
Dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim 
odpowiedzialność za podejmowane decyzje  
i skutki swoich działań. 

11. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury może 
powołać zastępcę dyrektora,  po uzyskaniu po-
zytywnej opinii Wójta. 

12. Odwołanie zastępcy dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury następuje w trybie właściwym 
dla jego powołania. 

§ 12 

Jednostki organizacyjne Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, ich strukturę i zasady tworzenia określa regula-
min organizacyjny opracowany przez Dyrektora 
ośrodka, a zatwierdzony przez Wójta Gminy. 

§ 13 

Regulamin pracy Gminnego Ośrodka Kultury tworzy 
Dyrektor. 
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R O Z D Z A I Ł   IV 

Zasaau gospoaarmi finansowej 

§ 1r 

1. Gminny Ośrodek Kultury gospodaruje samo-
dzielnie przydzielonym t nabytym mieniem oraz 
prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, w 
ramach posiadanych środków, kierując się zasa-
dami efektywności i wykorzystania.  

2. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego 
Ośrodka Kultury jest roczny plan działalności in-
stytucji zatwierdzony przez Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury z zachowaniem dotacji w wy-
sokości ustalonej przez Radę Gminy Rysłakowi-
ce.  

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Gmin-
nego Ośrodka Kultury ustala Organizator. 

r. Plan, o którym mowa w ust. 2, oraz jego zmia-
ny, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury nie-
zwłocznie po zatwierdzeniu przedkłada Wójtowi 
Gminy Rysłakowice.  

5. Plan działalności Gminnego Ośrodka Kultury 
zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przy-
chodów i kosztów (plan finansowy), plan remon-
tów i konserwacji środków trwałych, plan inwe-
stycji. 

6. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi rachunko-
wość według ogólnie obowiązujących zasad 
określonych w ustawie o rachunkowości,  
z uwzględnieniem zasad wynikających z Ustawy 
z dnia 25 października 1991 roku o organizowa-
niu j prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmia-
nami). 

§ 15 

1. Gminny Ośrodek Kultury za zgodą Organizatora 
może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu 
środków trwałych stosuje się odpowiednio prze-
pisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych. 

2. Wartość majątku Gminnego Ośrodka Kultury 
odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który 
odpowiada wartości wydzielonego instytucji i 
nabytego  przez instytucję mienia. 

3. Fundusz Gminnego Ośrodka Kultury zwiększa 
się o: 
1) amortyzację majątku trwałego, 
2) dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju 

instytucji, 
3) zysk pozostający w dyspozycji instytucji, 
r) środki finansowe z innych źródeł. 

r. Fundusz Gminnego Ośrodka Kultury zmniejsza 
się o: 
1) straty bilansowe, 
2) umorzenie majątku trwałego, 
3) finansowanie inwestycji, 
r) inne zmniejszenia. 

5. Gminny Ośrodek może tworzyć z zysku oraz 
innych środków przekazanych przez osoby 

prawne i osoby fizyczne fundusz załogi z prze-
znaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych 
oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania ty-
mi funduszami określają odrębne regulaminy. 

§ 16 

1. Gminny Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżą-
cej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych 
przychodów. 

2. Przychodami statutowymi Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rysłakowicach są: 
1) dotacje z budżetu Organizatora na działalność 

statutową, 
2) dotacje z budżetu powiatu, województwa  

i państwa na działalność statutową, 
3) wpływy z prowadzonej działalności gospo-

darczej, 
r) środki otrzymane od osób fizycznych i praw-

nych na działalność statutową, 
5) przychody z innych źródeł. 

§ 17 

1. Gminny Ośrodek Kultury otrzymuje od Organiza-
tora dotacje na: 
1) planową działalność statutową, 
2) działalność administracyjną, 
3) ustalone i zaplanowane inwestycje, 
r) realizację wyodrębnionych przedsięwzięć 

przewidzianych w planie finansowym. 
2. Wysokość rocznej dotacji ustala Organizator na 

podstawie zapotrzebowania przedłożonego przez 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. 

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka 
ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej. 

r. Zaciągnięcie przez Gminny Ośrodek  Kultury 
kredytu  lub  pożyczki, a także obciążenie mająt-
ku placówki wymaga zgody Organizatora. 

R O Z D Z I A Ł   V 

Zmian statutu 

§ 18 

1. Zmiana statutu może nastąpić z własnej inicja-
tywy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury lub 
na podstawie postanowień Statutu Gminy Ry-
słakowice dotyczących inicjatywy uchwałodaw-
czej. 

2. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokony-
wane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

R O Z D Z A I Ł   VI 

Przepisu mońcowe 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statu-
tem mają zastosowanie odpowiednie przepisy po-
wszechnie obowiązujące. 
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Załącznim nr 1 ao Statutu Gminnego 
Ośroama Kulturu w Musłamowicach 

 
 
Symbolem Gminnego Ośrodka Kultury w Rysłakowicach jest czarne oko na białym tle. Symbol określa 
działalność kulturalną i czytelniczą jednostki. 
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UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE 
NR 176/XXIV/2008 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie uchulenia uchwału nr 79/XXII/07 Raau Gminu z ania 17 listopaaa 
2007 r. w sprawie omreślenia stawmi opłatu miejscowej i sposobu jej poboru 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. r0 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1r2, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 8rr z późn. zm.) oraz obwieszczenia Rinistra Finansów 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2009 roku z dnia 29 lipca 2008 r. (Ronitor Polski Nr 59, poz. 531) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Uchyla się uchwałę nr 79/XII/07 Rady Gminy Ry-
słakowice z dnia 17 listopada 2007 r. w sprawie 
określenia stawki opłaty miejscowej i sposobu jej 
poboru. 

§ 2 

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz opubli-
kowanie w prasie lokalnej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rysłakowice. 

§ r 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1r dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GRINY 

 
MARIA KUCZAJ 
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UCHWAŁA RADY GMINY W PIELGRZYMCE 
NR XXV/118/08 

z dnia 2r listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia śreaniej cenu smupu żuta ao celiw wumiaru poaatmu 
rolnego 

 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 1r2, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98r, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 21r, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 200r r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1rr1; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 
Nr 138, poz. 97r, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 198r r. o podatku rolnym (t.j. Dz. 
U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1r12, Nr 2r5, poz. 1775, 
Nr 2r9, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 7r7; z 2008 r. Nr 116, 
poz. 730) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wy-
miaru podatku rolnego ogłoszona w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2008 r. (R.P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł 
za 1q do kwoty 40,00 zł za 1 q. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XII/66/07 Rady Gminy Piel-
grzymka z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie 

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZACY 
RADY GRINY 

 
JAN PALUCH 
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UCHWAŁA RADY GMINY W PIELGRZYMCE 
NR XXV/119/08 

z dnia 2r listopada 2008 r. 

w sprawie omreślenia wusomości stawem poaatmu oa nieruchomości  
na 2009 rom 

 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 1r2, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98r, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 21r, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 200r r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1rr1; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 
Nr 138, poz. 97r, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8rr, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 
1635, Nr 2r5, poz. 1775, Nr 2r9, poz. 1828, Nr 251, poz. 18r7, z 2008 
r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) w związku z obwieszczeniem Rinistra 
Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwoto-
wych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (R.P. Nr 59, poz. 531) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie Gminy Piel-
grzymka: 
1. Od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób sklasyfi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków − 
0,71 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych − 3,71 zł 
od 1 ha powierzchni; 

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego − 0,30 zł od 1 m2 powierzchni; 

r) pod wodami powierzchniowymi stojącymi, 
oznaczone w ewidencji gruntów symbolem 
„Ws” − 0,18 zł od 1 m2 powierzchni. 

2. Od budynków lub ich części: 
1) mieszkalnych − 0,5r zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
2) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej − 18,00 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem  siewnym − 8,8r zł od 1 m3 po-
wierzchni użytkowej; 

r) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych − 3,95 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej; 

5) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego − od 1 m2 powierzchni użytko-
wej, w tym: 
− garaży, dla których stawka wynosi 5,27 zł 

od 1 m2 powierzchni użytkowej; 
− stodół, dla których stawka wynosi 1,00 zł 

od 1 m2 powierzchni fuzytowej; 
− budynków inwentarskich i komórek, dla 

których stawka wynosi 3,18 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej; 

− pozostałych, dla których stawka wynosi 
6,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

3. Od budowli − 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. r ust. 1 pkt 3 i ust. 3−7. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XII/68/07 Rady Gminy Piel-
grzymka z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie 
stawek w podatku od nieruchomości. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZACY 
RADY GRINY 

 
JAN PALUCH 

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

1) dyrektywy 92/106/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 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/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. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 316 –  25rr1  – Poz. 3919 

3919 

UCHWAŁA RADY GMINY W PIELGRZYMCE 
NR XXV/120/08 

z dnia 2r listopada 2008 r. 

w sprawie omreślenia wusomości stawem poaatmu oa śroamiw  
transportowuch na 2009 rom 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1r2, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98r, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 21r, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 200r r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1rr1; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr r8, 
poz. 07r, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 10 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8rr, Nr 220, poz. 1601, 
Nr 225, poz. 1635, Nr 2r5, poz. 1775, Nr 2r9, poz. 1828, Nr 251, 
poz. 18r7; z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) i obwieszczeniem 
Rinistra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podat-
ku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. (R.P. Nr 78, poz. 
692) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych: 
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, 

wieku pojazdu i wpływu na środowisko: 
 

Stawka podatku (w złotych) 
Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 

Pojazdy których wiek przekracza 10 lat Pojazdy których wiek nie przekracza 10 lat 

Dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Pojazdy spełniające 
wymogi normy  
ekologicznej 

EURO 1, EURO 2 
LUe EURO 3 

Pojazdy  
niespełniające  

wymogów normy  
ekologicznej 

EURO 1, EURO 2 
LUe EURO 3 

Pojazdy spełniające 
wymogi normy  
ekologicznej 

EURO 1, EURO 2 
LUe EURO 3 

Pojazdy  
niespełniające  

wymogów normy  
ekologicznej 

EURO 1, EURO 2 
LUe EURO 3 

Powyżej 3,5 tony 
do 5,5 tony  
włącznie 

r12 r56 r12 r56 

Powyżej 5,5 tony 
do 9 ton włącznie 

783 872 783 872 

Powyżej 9 ton 
i poniżej 12 ton 

980 1.089 980 1.089 

 
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) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 r 
DWIE OSIE 

12 13 0 1057 
13 1r 1252 1215 
1r 15 1307 1269 
15  1361 132r 

TRZY OSIE 
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cd. tabeli 
1 2 3 r 
12 17 1r16 1375 
17 19 1r70 1r27 
19 21 1525 1r81 
21 23 1579 1533 
23 25 163r 1667 
25  1689 1667 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 
12 25 17r3 1693 
25 27 17r3 1693 
27 29 17r3 17r9 
29 31 17r9 2583 
31  17r9 2583 

 
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepa lub przycze-

pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, wieku pojazdu  
i wpływu na środowisko: 

 
Stawka podatku (w złotych) 

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 
Pojazdy których wiek przekracza 10 lat Pojazdy których wiek nie przekracza 10 lat 

Dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Pojazdy spełniające 
wymogi normy  
ekologicznej 

EURO 1, EURO 2 
lub EURO 3 

Pojazdy  
niespełniające  

wymogów normy  
ekologicznej 

EURO 1, EURO 2 
lub EURO 3 

Pojazdy spełniające 
wymogi normy  
ekologicznej 

EURO 1, EURO 2 
lub EURO 3 

Pojazdy  
niespełniające  

wymogów normy  
ekologicznej 

EURO 1, EURO 2 
lub EURO 3 

Powyżej 3,5 tony 
do 5,5 tony  
włącznie 

980 1088 980 1088 

Powyżej 5,5 tony 
do 9 ton włącznie 

1078 1198 1078 1198 

Powyżej 9 ton 
i poniżej 12 ton 

1175 1307 1175 1307 

 
r. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przycze-

pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od 
liczby osi i rodzaju zawieszenia: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

inne systemy 
zawieszenie 
osi jezdnych 

DWIE OSIE 
12 18 0 1576 
18 25 1525 1r81 
25 31 1633 1587 
31  17r5 1996 

TRZY OSIE 
12 r0 1851 1823 
r0  1961 2583 

 
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 

7 ton i poniżej 12 ton, wieku pojazdu z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
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Stawka podatku (w złotych) 
Wiek pojazdu 

Dopuszczalna masa całkowita 
łącznie z pojazdem silnikowym 

(w tonach) Pojazdy których wiek przekracza 
10 lat 

Pojazdy których wiek nie przekracza 
10 lat 

Od 7 ton do poniżej 12 ton 873 78r 
 
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub wyższą niż 12 ton oraz w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

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

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
JEDNA OŚ 

12 18 0 27r 
18 25 980 951 
25  103r 1005 

DWIE OSIE 
12 28 1088 1058 
28 33 11rr 1110 
33 38 1198 1366 
38  1252 1797 

TRZY OSIE 
12 38 1307 1269 
38  1362 135r 

 
7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, wieku pojazdów i wpływu na środowisko: 
 

Stawka podatku (w złotych) 
Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 

Pojazdy których wiek przekracza 10 lat Pojazdy, których wiek nie przekracza 10 lat 

Liczba miejsc do 
siedzenia 

Pojazdy spełniające 
wymogi normy  
ekologicznej 

EURO 1, EURO 2 
lub EURO 3 

Pojazdy  
niespełniające  

wymogów normy  
ekologicznej 

EURO 1, EURO 2 
lub EURO 3 

Pojazdy spełniające 
wymogi normy  
ekologicznej 

EURO 1, EURO 2 
lub EURO 3 

Pojazdy  
niespełniające  

wymogów normy  
ekologicznej 

EURO 1, EURO 2 
lub EURO 3 

do 15 miejsc włącz-
nie 

r89 5rr r89 5rr 

powyżej 15 i poniżej 
30 miejsc 

735 816 735 816 

równej lub wyższej 
niż 30 miejsc 

1175 1307 1175 1307 

 
 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe (autobusy) wykorzystywane 
wyłącznie do dowozu dzieci do szkół i na potrzeby placówek oświatowo-wychowawczych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pielgrzymka. 

§ r 

Traci moc uchwała nr XII/65/08 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
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§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GRINY 

 
JAN PALUCH 

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

1) dyrektywy 92/106/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 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/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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ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU  
NR 175/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie omreślenia wumagań, jamie powinien spełniać przeasiębiorca ubie-
gającu się o uzusmanie zezwolenia na prowaazenie aziałalności w zamresie 
oabierania oapaaiw momunalnuch oa właścicieli nieruchomości oraz 
 opriżniania zbiornimiw bezoapłuwowuch i transportu nieczustości ciemłuch 

 Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 
ze zmianami) oraz rozporządzenia Rinistra Środowiska z dnia 30 grudnia 
2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie po-
winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 5, poz. 33) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zarządzenie ustala wymagania dla przedsiębiorcy 
ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowa-
dzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Złoty 
Stok. 

§ 2 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości powinien spełniać 
następujące wymagania: 
1) posiadać bazę lokalową i specjalistyczną trans-

portową oraz wykazać się prawem do dyspo-
nowania nieruchomością poprzez okazanie sto-
sownej umowy lub innego dokumentu potwier-
dzającego to prawo, 

2) posiadać specjalistyczny sprzęt do transportu 
przystosowany do odbioru odpadów komunal-
nych, w tym do odbioru odpadów zebranych se-
lektywnie, o których mowa w uchwale Rady 
Riejskiej w Złotym Stoku nr XLIII/275/06 z dnia 

15 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Złoty Stok, który winien być: 
a) trwale oznakowany adresem i nazwą firmy 

umożliwiającym identyfikację przedsiębiorcy, 
b) parkowany po zakończeniu pracy na terenie 

bazy w sposób uniemożliwiający dostęp do 
niego osobom trzecim, 

c) wyposażony w narzędzia umożliwiające po-
sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, 

d) zabezpieczony przed niekontrolowanym wy-
dostaniem się na zewnątrz pojazdu transpor-
towanych odpadów komunalnych, 

3) zapewnić aktualne badania techniczne i świa-
dectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z ustawą 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu dro-
gowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze 
zmianami), 

r) zapewnić stan techniczny pojazdów do zbierania 
odpadów komunalnych i posiadanego sprzętu 
umożliwiający zachowanie wymaganego stan-
dardu bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy 
wykonywaniu usług oraz ich nieprzerwanego 
świadczenia. 
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§ 3 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na od-
bieranie odpadów komunalnych winien spełniać 
następujące warunki dodatkowe: 
1) określić przedmiot i obszar działalności, w tym 

rodzaje odpadów odbieranych od właściciela nie-
ruchomości, 

2) dysponować odpowiednią ilością pojemników do 
gromadzenia odpadów komunalnych oraz po-
jemników do selektywnej zbiórki odpadów,  
o których mowa w uchwale Rady Riejskiej w 
Złotym Stoku nr XLIII/275/06 z dnia 15 wrze-
śnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Złoty Stok, posiadających deklarację 
zgodności Unii Europejskiej lub certyfikaty zgod-
ności i oznakowanie zgodne z obowiązującymi 
zasadami, 

3) określić sposób realizacji obowiązku ogranicze-
nia masy odpadów ulegających biodegradacji 
składowanych na składowisku, 

r) dysponować specjalistycznymi pojazdami samo-
chodowymi, tzw. „bezpylnymi”, służącymi do 
opróżniania pojemników oraz do odbioru groma-
dzonych w innych niż wymienione wyżej urzą-
dzeniach, pojazdami ciężarowymi skrzyniowymi 
służącymi do odbioru odpadów wielkogabaryto-
wych, budowlanych, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego oraz innych odpa-
dów komunalnych, 

5) udokumentować sposób mycia i przeprowadza-
nia dezynfekcji pojazdów samochodowych wy-
korzystywanych do transportu odpadów komu-
nalnych oraz pojemników, 

6) odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunal-
nych musi być zgodny z art. 9 ust. 3 i r ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.  
z 2007 Nr 39, poz. 251 ze zmianami) i Gmin-
nym Planem Gospodarki Odpadami, 

7) prowadzić pełną dokumentację w zakresie pro-
wadzonej działalności wynikającej z aktualnego 
prawa normującego gospodarkę odpadami oraz 
udostępnić (przedstawić) te dokumenty na żą-
danie kontroli prowadzonej przez właściwe or-
gany administracji samorządowej. 

§ r 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych, oprócz warunków okre-

ślonych w § 2, winien spełniać następujące warun-
ki dodatkowe: 
1) dysponować specjalistycznymi pojazdami samo-

chodowymi – asenizacyjnymi spełniającymi 
wymagania zawarte w rozporządzeniu Rinistra 
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w za-
kresie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 
(Dz. U. Nr 193, poz. 1617), 

2) udokumentować sposób przeprowadzania de-
zynfekcji pojazdów asenizacyjnych, 

3) prowadzić pełną dokumentację w zakresie pro-
wadzonej działalności, w tym szczególnie ewi-
dencję odbieranych nieczystości płynnych. 
Przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić 
ww. dokumenty na żądanie kontroli prowadzo-
nej przez organy administracji samorządowej, 

r) udokumentować odbiór nieczystości ciekłych 
przez stację zlewną spełniającą warunki wynika-
jące z rozporządzenia Rinistra Infrastruktury  
z dnia 17 października 2002 r. w sprawie wa-
runków wprowadzania nieczystości ciekłych do 
stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576) oraz 
dokumentów przekazania odpadów ciekłych 
zgodnie ze wzorem dokumentów stosowanych 
na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 
r. Nr 30, poz. 213). 

§ 5 

Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania 
terminów opróżniania pojemników i zbiorników 
bezodpływowych z częstotliwością i na zasadach 
ustalonych w uchwale Rady Riejskiej w Złotym 
Stoku nr XLIII/275/06 z dnia 15 września 2006 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Złoty Stok. 

§ 6 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych, 
położonych na terenie Gminy Złoty Stok, oraz za-
mieszczenie w eiuletynie Informacji Publicznej Gmi-
ny Złoty Stok w formie elektronicznej. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 1r dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
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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. 0-71/3r0-6r-7r, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/76r-72-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. r01, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–2r,  

tel. 0-7r/8r9-r0-70, 

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. 0-71/3r0-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w eibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/3r0-62-5r. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

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