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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE  
NR XXIX/156/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od nierucoorości na 2009 rok  
oraz wprowadzenia zwolnień w tyr podatku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 5 ust. 1 i art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1653, 
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. 
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) w związku z obwieszczeniem Ministra 
Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwoto-
wych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) Rada 
Miejska w Jaworze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Roczna wysokość stawek podatku od nieruchomo-
ści na rok 2009 wynosi: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,65 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,40 zł 
od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni; 

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

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 17,82 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 8,26 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie świadczenia usług me-
dycznych – 3,65 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 5,85 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej, 

3) budowli – 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7. 

§ 2 

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

prowadzenia działalności w zakresie kultury, 
sportu i rekreacji, wypożyczania książek, pomo-
cy społecznej z wyjątkiem wykorzystywanych 
do prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Jawora. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Informacja o uchwale 
podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń na 
terenie miasta Jawora i w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Jaworze.  
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIEJOKIEJ 

 
ANDRZEJ MADEJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE  
NR XXIX/157/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
transportowyco na 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 10 ust. 1, 2 i 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1653, 
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. 
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) w związku z obwieszczeniem Ministra 
Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie granic stawek kwotowych po-
datków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) oraz z obwiesz-
czeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie sta-
wek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. (M.P. 
Nr 78, poz. 692) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Roczna wysokość stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2009 wynosi: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej pojazdu: 
a) powyżej 3,5 tony do  
 5,5 tony włącznie    528,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9  
 ton włącznie    950,00 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.160,00 zł, 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
w wysokości określonej w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

3) 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 do 5,5 tony włącznie1.160,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton  
 włącznie 1.266,00 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.370,00 zł, 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w 
wysokości określonej w załączniku nr 2 do ni-
niejszej uchwały, 

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

                                                    1.160,00 zł, 
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-

witą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w 
wysokości określonej w załączniku nr 3 do ni-
niejszej uchwały, 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) do 15 miejsc 528,00 zł, 
b) powyżej 15 do 30 miejsc 1.054,00 zł, 
c) powyżej 30 miejsc 1.686,00 zł 

§ 2 

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 
wyprodukowanych przed 1998 r. stawki podatku 
zwiększa się i określa się w wysokości: 
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej pojazdu: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  

włącznie 632,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton  

włącznie 1.054,00 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.266,00 zł, 
od ciągników siodłowych lub balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony 

 włącznie 1.266,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.370,00 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.474,00 zł, 
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: 
 1.266,00 zł, 
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od autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
1) do 15 miejsc 632,00 zł, 
2) powyżej 15 do 30 miejsc 1.160,00 zł, 
3) powyżej 30 miejsc 1.790,00 zł 
Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3 ,5, 7 
posiadających katalizatory stawki podatku zmniej-
sza się i określa w wysokości: 
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej pojazdu: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  

włącznie 422,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 842,00 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.054,00 zł, 
od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.054,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.160,00 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.266,00 zł, 
od 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 
podatnika podatku rolnego: 
 1.054,00 zł, 
od autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) do 15 miejsc 422,00 zł, 
b) powyżej 15 do 30 miejsc 950,00 zł, 
c) powyżej 30 miejsc 1.580,00 zł 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Jawora. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Informacja o uchwale 
podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń na 
terenie miasta Jawora i w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Jaworze. 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIEJOKIEJ 

 
ANDRZEJ MADEJ 

 
 
 

Załącznik nr 1 do ucowały Rady MieRskieR  
w Jaworze nr XXIX/157/08 z dnia  
26 listopada 2008 r. (poz. 3952) 

 
Oamochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 
 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Liczba osi 
Otawka 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 1.160,00 1.266,00 
13 14 1.266,00 1.370,00 
14 15 1.370,00 1.474,00 
15  1.474,00 1.580,00 

 Trzy osie 
12 17 1.474,00 1.580,00 
17 19 1.580,00 1.686,00 
19 21 1.686,00 1.790,00 
21 23 1.790,00 1.896,00 
23 25 1.896,00 2.002,00 
25  2.002,00 2.108,00 

 Cztery osie i więcej 
12 25 1.896,00 2.002,00 
25 27 2.002,00 2.108,00 
27 29 2.108,00 2.212,00 
29 31 2.212,00 2.318,00 
31  2.318,00 2.584,00 
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Załącznik nr 2 do ucowały Rady MieRskieR  
w Jaworze nr XXIX/157/08 z dnia  
26 listopada 2008 r. (poz. 3952) 

 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów:  

ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Liczba osi 
Otawka 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 1.474,00 1.580,00 
18 25 1.580,00 1.686,00 
25 31 1.686,00 1.790,00 
31  1.790,00 2.040,00 

 Trzy osie 
12 40 1.790,00 1.889,00 
40  2.318,00 2.640,00 

 

 

Załącznik nr 3 do ucowały Rady MieRskieR  
w Jaworze nr XXIX/157/08 z dnia  
26 listopada 2008 r. (poz. 3952) 

 

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia: 

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: naczepa/ przyczepa 

+ pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Liczba osi 
Otawka 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 1.160,00 1.266,00 
18 25 1.266,00 1.370,00 
25  1.370,00 1.474,00 

 Dwie osie 
12 28 1.160,00 1.266,00 
28 33 1.266,00 1.370,00 
33 38 1.370,00 1.474,00 
38  1.686,00 1.790,00 

 Trzy osie 
12 38 1.370,00 1.474,00 
38  1.790,00 1.896,00 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25585  – Poz. 3953 i 3954 

3953 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE  
NR XXIX/158/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na  
2009 rok, zasad ustalania i podoru oraz terrinów płatności teR opłaty 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 19 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1653, Nr 245, 
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, 
poz. 585, Nr 116, poz. 730) w związku z obwieszczeniem Ministra Finan-
sów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) Rada Miejska 
w Jaworze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wysokość stawki opłaty od posiadania psów ustala 
się w wysokości 30 zł rocznie od jednego psa. 

§ 2 

1) Opłata od posiadania psów płatna jest bez we-
zwania w dwóch równych ratach: do 15 kwiet-
nia i do 15 września w roku podatkowym lub  
w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa. 
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obo-
wiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatko-
wego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjo-
nalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał 
obowiązek jej zapłaty. 

2) Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym powstały okoliczności uzasadniające 
powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem 

miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasad-
niające ten obowiązek. 

§ 3 

Opłata od posiadania psów wpłacana jest na konto 
Urzędu Miejskiego w Jaworze lub w kasie Urzędu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Informacja o uchwale 
podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń na 
terenie miasta Jawora i w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Jaworze. 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIEJOKIEJ 

 
ANDRZEJ MADEJ 

 
 
 

3954 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE  
NR XXIX/159/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ocootniczyco straży pożarnyco za udział w działaniu ratowniczyr lud 
                                    szkoleniu pożarniczyr 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. 
zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Jaworze uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego, 
wypłacanego z budżetu gminy Jawor, członkom 
ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Jawor, 
którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w 
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Pań-
stwową Otraż Pożarną lub gminę, w następujący 
sposób: 
1) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowni-

czym – 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogło-
szonego przez Prezesa Głównego Urzędu Otaty-
stycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie 
art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Opołecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 
z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, 

2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarni-
czym organizowanym przez Państwową Otraż 
Pożarną lub gminę – 8 złotych. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXVI/265/01 Rady Miej-
skiej w Jaworze z dnia 24 października 2001 r. w 
sprawie wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków ochotniczej straży pożarnej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Jawora. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIEJOKIEJ 

 
ANDRZEJ MADEJ 
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UCHWAŁA RADY MIASTA LUŁA   
NR XXVIII/151/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nierucoorości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12  stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U 
z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miasta Lubań uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

PODATEK OD NIERUCNOMORCI WDNOOI ODPO-
WIEDNIO: 
1. od dudynków lud ico części: 

a) mieszkalnych 
od 1 r2 pow. użytkoweR 0,62 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej 
od 1 r2 pow. użytkoweR 19,81 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym  
od 1 r2 pow. użytkoweR 9,24 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych 
od 1 r2 pow. użytkoweR 4,01 zł 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego 
od 1 r2 pow. użytkoweR 6,64 zł 

2. od dudowli: 
2% ico wartości  

określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 
3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

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

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków  
od 1 r2 powierzconi 0,74 zł 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku  
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publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego 
od 1 r2 powierzconi 0,37 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Lubań. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XV/74/2007 Rady Miasta 
Lubań z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 
2009 roku. 
 

PRZEWODNICZWCA RADD 
 

MAŁGORZATA GRZESIAK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA LUŁA   
NR XXVIII/152/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowyco 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  z dnia 8 marca  1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
z 2006 roku Dz. U. Nr 121, poz. 844  z późniejszymi zmianami) Rada Mia-
sta Lubań uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Lubań uzależniona 
jest od rodzaju środka transportowego, masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia i ilości osi oraz ilo-
ści miejsc do siedzenia w autobusach. 

§ 2 

Roczne stawki podatku od środków transportowych ustala się jak niżej: 
1. Sarocoody ciężarowe o dopuszczalneR rasie całkowiteR powyżeR 3,5 tony i poniżeR 12 ton: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   368 zł 
b) powyżej 5,5 tony  do 9 ton włącznie   469 zł 
c) powyżej 9 ton  do  12 ton       571 zł 

2. Sarocoody ciężarowe o dopuszczalneR rasie całkowiteR równeR lud wyższeR niż 12 ton  
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita (w tonach ) 

Roczna stawka podatku w złotych 
Lp. 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) 
zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 

1 2 3 4 5 
Dwie  osie 

a 12 13 854,00 874,00 
b 13 14        884,00 905,00 
c 14 15 937,00 958,00 
d 15            1.127,00         1.298,00 

Trzy osie 
e 12 17 1.040,00 1.061,00 
f 17 19 1.145,00 1.165,00 
g 19 21 1.248,00 1.269,00 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 5 

h 21 23 1.353,00 1.373,00 
i 23 25 1.456.00 1.631,00 
j 25  1.561,00 1.631,00 

Cztery i więcej osi 
k 12 25  1.926,00 1.946,00 
l 25 27  2.029,00 2.050,00 
m 27 29  2.133,00   2.153,00 
n 29 31  2.236,00 2.527,70  
o 31  2.342,00 2.527,70  

 

3. Ciągniki siodłowe  i dalastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lud przyczepą o dopusz-
czalneR rasie całkowiteR zespołu poRazdów od 3,5 tony i poniżeR 12 ton 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                       380  zł 
b) powyżej 5,5 tony  do 9 ton włącznie                  444 zł 
c) powyżej 9 ton  i  poniżej 12 ton                         508 zł 

 
4. Ciągniki siodłowe i dalastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lud przyczepą o dopusz-

czalneR rasie całkowiteR zespołu poRazdów  równeR lud wyższeR niż 12 ton  w zależności od ilości osi i 
rodzaRu zawieszenia: 

 

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

balastowy + przyczepa 
(w tonach ) 

Roczna stawka podatku w złotych 

Lp. 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem  

pneumatycznym lub  
zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy  
zawieszenia 

Dwie  osie 
a 12 18 1.456,00 1.477.00 
b 18 25 1.561,00 1.581,00 
c 25 31 1.665,00 1.686,00 
d 31  1.769,00 1.953,72 

Trzy osie i więcej 
e 12 40 1.841,00 1.862,00 
f 40  2.296,00 2.527,70 

 

5. Przyczepy i naczepy ,które łącznie z poRazder silnikowyr posiadaRą dopuszczalną rasę całkowitą od 
7 ton i poniżeR 12 ton, z wyRątkier związanyco wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: 

 
a) od 7 ton do 9 ton włącznie              380 zł 
b) powyżej 9 ton do12 ton                  508 zł 

 
6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z poRazder silnikowyr posiadaRą dopuszczalną rasę całkowitą 

równą lud wyższą niż 12 ton, z wyRątkier związanyco z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego  w zależności od rodzaRu zawieszenia i ilości osi: 

 

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

balastowy + przyczepa (w tonach) 
Roczna stawka podatku w złotych 

Lp. 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem  

pneumatycznym lub  
zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy  
zawieszenia 

1 2 3 4 5 
Jedna  oś 

a 12 18 416,00 437,00 
b 18 25 468,00 489,00 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 5 

c 25  521,00 581,00 
Dwie osie 

d 12 28 572,00  592,00 
e 28 33 766,00              879,00 
f 33 38           1.163,00           1.336,00 
g 38            1.531,00          1.759,00 

Trzy osie i więcej 
h 12 38              849,00   976,00 
i 38            1.154,00          1.325,00 

 
7. Autodusy o liczdie rieRsc do siedzenia : 
 

a) mniejszej niż 30 miejsc                                      528 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                    1.501 zł 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Lubań. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr  II/3/2006 Rady Miasta Lubań z  dnia  29 listopada  2006 roku  w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku. 
 

PRZEWODNICZWCA RADD 
 

MAŁGORZATA GRZESIAK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA LUŁA   
NR XXVIII/153/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie zriany ucowały nr XXXI/110/2008 Rady Miasta Ludań z dnia 29 
kwietnia 2008 roku w sprawie zasad i trydu korzystania z odiektów i urzą-
dzeń sportowyco użyczonyco MieRskieru Ośrodkowi Sportu i RekreacRi w 
Ludaniu oraz powierzenia Łurristrzowi Miasta Ludań uprawnień do ustalania 
                             wysokości opłat za korzystanie z nico 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i art. 4 
ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn.zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXI/110/2008 Rady Miasta Lubań 
z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad i 
trybu korzystania z obiektów i urządzeń sporto-
wych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Oportu i 
Rekreacji w Lubaniu oraz powierzenia Burmistrzowi 
Miasta Lubań uprawnień do ustalania wysokości 

opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Dolnoślą-
skiego Nr 140, poz. 1692) w § 7 ust. 4 otrzymuje 
brzmienie: 
„4. Z opłat zwalnia się dzieci do lat 4 , dzieci 
uczęszczające do przedszkoli miejskich i niepublicz-
nych oraz uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów, dla których organem prowadzącym jest Gmi-
na Miejska Lubań, a także uczniów Opecjalnego 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25590  – Poz. 3957 i 3958 

Ośrodka Ozkolno-Wychowawczego w Lubaniu,  
w dniach zajęć przedszkolnych i nauki szkolnej,  
w godzinach od 900 do 1500”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Lubań. 

 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCA RADD 
 

MAŁGORZATA GRZESIAK 
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UCHWAŁA RADY MIDJSKIEJ W MIDDZYLESIU 
NR XXVI/149/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie podatku rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 3, art. 13e 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta dla celów wymiaru 
podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Między-
lesie ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Otatystycznego z dnia 17 października 
2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. z kwo-
ty 55,80 zł za 1 dt do kwoty 46,90 zł za 1 dt. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku rolnego grunty zajęte na po-
trzeby emerytów i rencistów przydzielonych do 
bezpłatnego użytkowania w zamian za przekazanie 
gospodarstw rolnych na Okarb Państwa. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XV/76/07 Rady Miejskiej  
w Międzylesiu z dnia 27 listopada 2007 r. w spra-
wie podatku rolnego. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIEJOKIEJ 

 
JERZY MARCINEK 
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UCHWAŁA RADY MIDJSKIEJ W MIDDZYLESIU 
NR XXVI/150/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie podatku od nierucoorości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 i 3, art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu 
uchwala, co  następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się następujące roczne stawki podatku 
od nieruchomości: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków od 1 m2 powierzchni − 0,72 zł 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych  
(od ha) − 3,90 zł 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego od 1 m2 pow. − 0,20 zł 

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

kowej − 0,59 zł 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej − 15,17 zł 

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

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

e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozosta-
łych budynków: 
− pozostałych (w tym między innymi: ga-

raże, domy letniskowe, zajęte na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działal-

ności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego) − 6,64 zł 

− zajętych na cele niezarobkowe podatni-
ka (komórki, stodoły, szopy − osób fi-
zycznych) − 4,17 zł 

3) od budowli określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3−7 ustawy o podatkach 
iopłatach lokalnych − 2% ich wartości. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości bu-
dynki lub ich części oraz grunty: 
1) zajęte na remizy strażackie, 
2) zajęte na świetlice wiejskie, 
3) zajęte na działalność kulturalną 

2. Zwolnienia przewidziane w ust. 1 nie dotyczą 
nieruchomości lub ich części wykorzystywanych 
do prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XV/78/07 Rady Miejskiej w 
Międzylesiu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie 
podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZACD 
RADD MIEJOKIEJ 

 
JERZY MARCINEK 

_________________ 
1 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 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 MIDJSKIEJ W MIDDZYLESIU 
NR XXVI/151/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie opłaty targoweR 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w zw. z art. 19 pkt. 1 litera „a” i art. 19 
pkt. 2 ustawy z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Otawki dzienne opłaty targowej na terenie Mia-
sta i Gminy wynoszą: 
1) przy sprzedaży na placu targowym bez 

względu na wielkość stanowiska − 25,00 zł 
2) przy sprzedaży obnośnej z ręki lub kosza nie-

zależnie od miejsca prowadzenia  
handlu  − 10,00 zł 

§ 2 

1. Opłata targowa jest pobierana bezpośrednio na 
targowisku. 

2. Inkasentami są: 
1) na terenie miasta − Pan Waldemar Brandys, 

zam. w Międzylesiu, ul. Ołowackiego 5/7 
2) na terenie wiejskim Oołtysi poszczególnych 

sołectw. 
3. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie 

wydane przez inkasenta na druku Kwitariusza K-
103. 

§ 3 

Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 20% kwoty pobranej 
opłaty. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XV/81/07 Rady Miejskiej w 
Międzylesiu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie 
opłaty targowej.  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 6 

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

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIEJOKIEJ 

 
JERZY MARCINEK 

__________________ 
1Ustawa 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 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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3961 

UCHWAŁA RADY MIDJSKIEJ W MIDDZYLESIU 
NR XXVI/152/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

 ucoylaRąca ucowałę w sprawie opłaty od posiadania psów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 18a ust. 1. i art. 19 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchyla się uchwałę nr XV/80/07 Rady Miejskiej w 
Międzylesiu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie 
opłaty od posiadania psów. 

§ 2 

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

wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 roku. 
 

PRZEWODNICZACD 
RADD MIEJOKIEJ 

 
JERZY MARCINEK 

_______________ 
1 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 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 MIDJSKIEJ W MIDDZYLESIU 
NR XXVI/153/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

określaRąca wzory  orrularzy w sprawie podatku od nierucoorości, podatku 
                                  rolnego i podatku leśnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), w zw. z art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), 
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. 
U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póź. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, 
poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące wzory formularzy: 
1. deklaracji na podatek od nieruchomości (załącz-

nik nr 1 do uchwały), 
2. deklaracji na podatek rolny (załącznik nr 2 do 

uchwały), 

3. deklaracji na podatek leśny (załącznik nr 3 do 
uchwały), 

4. informacji w sprawie podatku od nieruchomości 
(załącznik nr 4 do uchwały), 

5. informacji w sprawie podatku rolnego (załącznik 
nr 5 do uchwały), 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25594  – Poz. 3962 

6. informacji w sprawie podatku leśnego (załącznik 
nr 6 do uchwały). 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXII/214/05 Rady Miejskiej 
w Międzylesiu z dnia 22 listopada 2005 r. określa-
jąca wzory formularzy w sprawie podatku od nieru-
chomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZACD 
RADD MIEJOKIEJ 

 
JERZY MARCINEK 

________________ 
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 318 –  25595  – Poz. 3962 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25596  – Poz. 3962 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25597  – Poz. 3962 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25598  – Poz. 3962 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25599  – Poz. 3962 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25600  – Poz. 3962 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25601  – Poz. 3962 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25602  – Poz. 3962 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25603  – Poz. 3962 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25604  – Poz. 3962 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25605  – Poz. 3962 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25606  – Poz. 3962 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25607  – Poz. 3962 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25608  – Poz. 3962 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25609  – Poz. 3962 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25610  – Poz. 3963 

3963 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIE SKU 
NR XXV/133/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie stawek podatku od nierucoorości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1−4  i art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska  w Pieńsku uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości na terenie miasta i gminy: 
1. od gruntów : 

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

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

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego − 0,22 zł od 1 m2 powierzchni, 

2. od budynków lub ich części: 
1) mieszkalnych − 0,62 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 − 18,40 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

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

4) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń  
zdrowotnych   − 4,01 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 − 6,56 zł od 1 m2  powierzchni 
użytkowej, z wyjątkiem: 
a) budynków gospodarczych, komórek i in-

nych obiektów niebędących garażami za 
wyjątkiem części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 3,10 zł od  
1 m2  powierzchni użytkowej, z wyjąt-
kiem: 

b) budynków gospodarczych lub ich części, 
które wchodziły w skład gospodarstw rol-
nych przekazanych na rzecz Okarbu Pań-
stwa w zamian za emeryturę lub rentę , za 

wyjątkiem części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 1,02 zł od  
1 m2  powierzchni użytkowej. 

3. od budowli − 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3−7 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
a) strychy i piwnice znajdujące się we wszystkich 

budynkach , za wyjątkiem części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej, 

b) budynki i  grunty zajęte na  potrzeby statutowej 
działalności w zakresie kultury, ochrony prze-
ciwpożarowej, charytatywno-opiekuńcze, spor-
towej i działalności w zakresie porządku publicz-
nego  
I bezpieczeństwa obywateli oraz w zakresie po-
mocy społecznej,  z wyjątkiem części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej,  

c) grunty, budynki, budowle służące do doprowa-
dzania i oczyszczania ścieków, związane z pro-
cesem poboru i uzdatniania wody pitnej oraz ru-
rociągi i przewody sieci rozdzielczej wody pitnej. 

§ 3 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. traci moc uchwała  
nr XI/72/07 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 
listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od 
nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Pieńsk. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podat-
kowego 2009. 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIEJOKIEJ 

 
STANISŁAW SŁOBODZIAN 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25611  – Poz. 3964 

3964 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIE SKU 
NR XXV/134/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie stawek podatków od środków transportowyco 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o sa-
morządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach 
i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami), 
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. (M.P. 
Nr 59, poz. 531 z 2008 r.) w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2009 r. Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

 Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych: 

I.Sarocoody ciężarowe o dopuszczalneR rasie całkowiteR powyżeR 3,5 tony i poniżeR 12 ton dez względu 
na wiek poRazdu: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie     − 610,00 zł  
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie      − 720,00 zł 
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton       − 830,00 zł 

II. Sarocoody ciężarowe o dopuszczalneR rasie całkowiteR równeR lud wyższeR niż 12 ton w zależności 
od liczdy osi, dopuszczalneR rasy całkowiteR poRazdu i rodzaRu zawieszenia: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
Roczna stawka podatku (w złotych) 

  Oś jezdna( osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 

nie mniej niż 12 mniej niż 13 880,00 980,00 

nie mniej niż 13 mniej niż 14 930,00 1040,00 

nie mniej niż 14 mniej niż 15 980,00 1090,00 

nie mniej niż 15  1040,00 1480,00 

Trzy osie 

nie mniej niż 12 mniej niż 17 980,00 1090,00 

nie mniej niż 17 mniej niż 19 1040,00 1200,00 

nie mniej niż 19 mniej niż 21 1090,00 1300,00 

nie mniej niż 21 mniej niż 23 1150,00 1300,00 

nie mniej niż 23 mniej niż 25 1350,00 1800,00 

25  1350,00 1930,00 

Cztery osie 

nie mniej niż 12 mniej niż 25 1250,00 1410,00 

nie mniej niż 25 mniej niż 27 1350,00 1630,00 

nie mniej niż 27 mniej niż 29 1410,00 1900,00 

nie mniej niż 29 mniej niż 31 1900,00 2690,00 

nie mniej niż 31  1900,00 2690,00 
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III. Ciągniki siodłowe i dalastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lud przyczepą  
o dopuszczalneR rasie całkowiteR zespołu poRazdów od 3,5 tony i poniżeR 12 ton dez względu na rok 
produkcRi: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie      −   730,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie      −   940,00 zł 
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton      − 1210,00 zł 

 
IV. Ciągniki siodłowe i dalastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lud przyczepą  

o dopuszczalneR rasie całkowiteR zespołu poRazdów równeR lud wyższeR niż 12 ton w zależności od 
ilości osi i rodzaRu zawieszenia: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy+naczepa  

ciągnik balastowy + naczepa  
( w tonach) 

Roczna stawka podatku (w złotych) 

  oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 

nie mniej niż 12 mniej niż 18 1260,00 1360,00 

nie mniej niż 18 mniej niż 25 1420,00 1530,00 

nie mniej niż 25 włącznie 36 1640,00 1740,00 

powyżej 36  1840,00 2080,00 

Trzy osie i więcej 

nie mniej niż 12 włącznie 36 1740,00 2080,00 

powyżej 36  2080,00 2690,00 

 
 
V. Przyczepy i naczepy, które łącznie z poRazder silnikowyr posiadaRą dopuszczalną rasę całkowitą od 

7 ton i  poniżeR 12 ton, z wyRątkier związanyco wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego, dez względu na rok produkcRi: 
a) od 7 ton do 9 ton wyłączne     −   840,00 zł 
b) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton   – 1100,00 zł 

 
VI. Przyczepy i naczepy, które łącznie z poRazder silnikowyr posiadaRą dopuszczalną rasę całkowitą 

równą lud wyższą 12 ton, z wyRątkier związanyco wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego w zależności od rodzaRu zawieszenia i ilości osi: 

 

Roczna stawka podatku ( w złotych) 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
(w tonach) 

oś jezdna ( osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 

Jedna oś 

nie mniej niż 12 mniej niż 18 1000,00 1100,00 

nie mniej niż 18 mniej niż 25 1210,00 1310,00 

nie mniej niż 25  1420,00 1520,00 

Dwie osie 

nie mniej niż 12 mniej niż 28 1310,00 1410,00 

nie mniej niż 28 mniej niż 33 1420,00 1520,00 

nie mniej niż 33 włącznie 36 1530,00 1640,00 
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cd. tabeli 

1 2 3 4 

powyżej 36  1740,00 1950,00 

Trzy osie i więcej 

nie mniej niż 12 włącznie 36 1450,00 1644,00 

powyżej 36  1600,00 1860,00 

 

VII. Autodusy o liczdie rieRsc do siedzenia: 
a) poniżej 30 miejsc        − 1050,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc   – 1500,00 zł 

§ 2 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. traci moc uchwała nr XI/73/07 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 listopada 
2007 r. w sprawie stawek podatków od środków transportowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieńsk. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009. 
 

PRZEWODNICZWCD 
 

STANISŁAW SŁOBODZIAN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIE SKU 
NR XXV/135/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie opłaty targoweR 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz 
art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. A) oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r.) 
Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, 
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej, dokonujących 
sprzedaży na targowiskach, na terenie miasta  
i gminy Pieńsk. 

§ 2 

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, za 
sprzedaż na targowisku przy ul. Ojca Michała 
Tomasza w Pieńsku w następującej wysokości: 
a) drobnej sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, wóz-

ka ręcznego, skrzyni  3,00 zł 

b) przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni 
do 2 m2  8,00 zł 

c) przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni 
powyżej 2 m2 12,00 zł 

d) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, 
platformy 15,00 zł 

e) przy sprzedaży z kiosków, pawilonów, wiat  
i innych obiektów niebędących budynkiem w 
myśl ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych 6,00 zł 

2. Za sprzedaż w miejscach poza placem targo-
wych wymienionym w ust. 1 niniejszej uchwały, 
opłatę targową ustala się w wysokości 15 zł 
dziennie za 1 m2 zajmowanej powierzchni. 
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3. Dzienna stawka opłaty targowej nie może być 
wyższa niż 658,49 złotych 

§ 3 

1. Pobór opłaty targowej powierza się Zakładowi 
Usług Komunalnych w Pieńsku. 

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym 
mowa w ust. 1, za pobór opłaty w wysokości 
100% pobranych kwot.  

§ 4 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. traci moc uchwała  
nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia  
28 listopada 2007 roku w sprawie opłaty targowej. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Pieńsk. 

§ 6 

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

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIEJOKIEJ 

 
STANISŁAW SŁOBODZIAN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIE SKU 
NR XXV/136/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie podoru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 
i ico wynagrodzenia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
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.844 ze zm.), art. 6b ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) oraz art. 28 § 4 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. 
Nr 8, poz. 60 ze zm.) Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego, od 
nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego 
na terenach wiejskich Gminy Pieńsk w drodze inka-
sa. 

§ 2 

Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi Gminy 
Pieńsk, tj.: 
1. Bielawa Dolna – Wesołowska Nelena 
2. Bielawa Górna – Rwiderki Marian 
3. Dłużyna Dolna – Zabagło Zbigniew 
4. Dłużyna Górna – Wyspiański Tadeusz 
5. Lasów – Czerniawska Zofia 
6. Otojanów – Błąd Franciszek 
7. Żarki nad Nysą – Cymerman Zygmunt 
8. Żarki Rrednie – Zając Edward 

§ 3 

Z tytułu pobranych należności podatkowych ustala 
się wynagrodzenia dla inkasentów w wysokości 
7% od pobranej kwoty. 

§ 4 

Wypłata wynagrodzenia za inkaso następuje po 
zakończeniu każdego kwartału i rozliczeniu zebra-
nych należności. 

§ 5 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy w Pieńsku. 

§ 6 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. traci moc uchwała nr 
IV/26/07 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 9 lutego 
2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ich wyna-
grodzenia oraz uchwała nr V/33/07 Rady Miejskiej 
w Pieńsku z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr IV/26/07 Rady Miejskiej  
w Pieńsku z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie pobo-
ru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów i ich wynagrodzenia. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym  Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku 
podatkowego. 
 
 

PRZEWODNICZACD 
RADD MIEJOKIEJ 

 
STANISŁAW SŁOBODZIAN 
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3967 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIE SKU 
NR XXV/138/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie zriany ucowały nr XIII/84/07 Rady MieRskieR w Pieńsku z dnia 
28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad wynaRrowania lokali rieszkalnyco 
                wcoodzącyco w skład rieszkaniowego zasodu griny  

 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15  ustawy z dnia  8 marca 1990 roku 
o  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy  z dnia 21 czerwca 
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) 
Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Pieńsku 
z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad wy-
najmowania lokali mieszkalnych wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu gminy wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) w § 5 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „Osoby, 

które po wezwaniu do ponownego udokumen-
towania faktu spełnienia kryterium przydziału lo-
kalu nie złożą wymaganych dokumentów, zosta-
ją skreślone z listy oczekujących na przydział”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Pieńsk. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIEJOKIEJ 

 
STANISŁAW SŁOBODZIAN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIE SKU 
NR XXV/141/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie wprowadzenia zrian w statucie MieRsko-Grinnego Ośrodka Po-
rocy SpołeczneR w Pieńsku, nadanego ucowałą nr XIII/82/07 Rady MieRskieR 
                           w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2007 r. 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 39 ust. 4  ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Opołecznej w Pieńsku wprowadza się następujące 
zmiany: 
1. W § 2  pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.  
Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.). 

2. Dotychczasowy pkt 7 § 2 otrzymuje numerację 8. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Pieńsk. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIEJOKIEJ 

 
STANISŁAW SŁOBODZIAN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIE SKU 
NR XXV/150/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie odniżenia średnieR ceny skupu żyta dla celów odliczenia podatku 
rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieńsku 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w 
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Otatystycz-
nego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2008 r. − jako podstawę oblicza-
nia podatku  rolnego, do  kwoty 50 zł/1o. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Pieńsk. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIEJOKIEJ 

 
STANISŁAW SŁOBODZIAN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 
NR XXIII/158/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia ceny skupu 1 q żyta Rako podstawy odliczenia podatku 
rolnego na 2009 rok 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi 
zmianami) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Otatystycznego z dnia 
17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta na okres pierw-
szych trzech kwartałów 2008 r. (Monitor Polski z 2008 r. Nr 81, poz. 717), 
Rada Miejska w Ozczytnej uchwala: 

 
 

§ 1 

Ustala się cenękupu 1 o żyta jako podstawę obli-
czenia podatku rolnego na kwotę 45,00 zł (słownie: 
czterdzieści pięć złotych i 00/100). 

§ 2 

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia 
podatku rolnego w 2009 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Ozczytnej. 

§ 4 

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie miasta 
i gminy Ozczytna. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZWCA 
RADD MIEJOKIEJ 

 
RENATA IDZIK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 
NR XXIII/159/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
transportowyco i zwolnień na 2009 rok 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 12 
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. (Monitor 
Polski z 2008 r. Nr 78, poz. 692) oraz obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych (Monitor Polski z 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada Miejska 
w Ozczytnej uchwala: 

 
 

§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od środ-
ków transportowych obowiązujących na terenie 
miasta i gminy: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-

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

do 5,5 tony włącznie 578,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony  

do 9 ton włącznie 1 023,00 zł 
c) powyżej 9 ton 1 258,00 zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według 
stawek określonych w załączniku nr 1 do niniej-
szej uchwały; 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony do 5,5 t włącznie 807,00 zł 
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 967,00 zł 
c) powyżej 9 t a poniżej 12 t 1 182,00 zł; 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów rów-
nej lub wyższej niż 12 ton w zależności od licz-
by osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i 
rodzaju zawieszenia według stawek określonych 
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
witą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego − 
1 359,00 zł 

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z  wy-
jątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego według stawek określonych w załączni-
ku nr 3 do niniejszej uchwały; 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniej niż 30 miejsc 1 533,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 890,00 zł 

§ 2 

Kwoty wymienione w § 1 oraz w załącznikach nr 
1, 2, 3 do niniejszej uchwały należy zastosować w 
2009 r. 

§ 3 

Zwalnia się od podatku od środków transporto-
wych autobusy służące do przewozu dzieci szkol-
nych. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Ozczytnej. 

§ 5 

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie Mia-
sta i Gminy Ozczytna. 

§ 6 

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

PRZEWODNICZWCA 
RADD MIEJOKIEJ 

 
RENATA IDZIK 
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Załącznik nr 2 do ucowały Rady MieRskieR 
w SzczytneR nr XXIII/159/08 z dnia  
27 listopada 2008 r. (*poz. 3971) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁŁRZYCHA 
NR XXXII/283/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nierucoorości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 5, art.20, art.20b i art.20c ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1  tekst jedno-
lity (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 
r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz. 730) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od nieru-
chomości : 
1. od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-

kowania w ewidencji gruntów i budynków − 
0,72 zł od 1 r2 powierzconi; 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych − 3,90 zł 
od 1 oa powierzconi; 

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku  
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publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego − 0,35 zł od 1 r2 powierzconi. 

2. od budynków lub ich części: 
1) mieszkalnych − 0,57 zł od 1 r2 powierzconi 

użytkoweR; 
2) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej − 19,20 zł od 1 r2 
powierzconi użytkoweR, z wyjątkiem: 
a) zajętych na prowadzenie przeważającej w 

rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Pol-
skiej Klasyfikacji Działalności (PKD)  (Dz. 
U. Nr 251, poz.1885) działalności gospo-
darczej w zakresie:  
−sprzedaży detalicznej biżuterii, zegarów, 

zegarków (PKD 47.77.Z),  
− sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin, 

nasion (PKD 47.76.Z), 
− sprzedaży detalicznej pamiątek 

,wyrobów rzemieślniczych i artykułów 
religijnych oraz dzieł sztuki współcze-
snej (PKD 47.78.Z),  

− sprzedaży detalicznej antyków i uży-
wanych książek (PKD 47.79.Z),  

− naprawy obuwia i pozostałych wyro-
bów skórzanych (PKD 95.23.Z), 

− naprawy zegarów i biżuterii (PKD 
95.25.Z), 

− działalności hotelarskiej (PKD 55.10 Z),  
− prowadzenia pozostałych obiektów 

noclegowych turystyki (PKD 55.20. Z), 
− działalności gastronomicznej (PKD 

56.10.A, 56.10.B, 56.30.Z), 
− działalności związanej z turystyką (PKD 

79.90.A, 79.90.B, 79.90.C),  
− działalności fotograficznej  (PKD 

74.20.Z),  
− działalności galerii i salonów wysta-

wienniczych (PKD 90.04.Z)  
i położonych na obszarze ŚródrieRskiego 
Odszaru Wsparcia, który obejmuje ulice 
wymienione w załączniku nr 1  – 1,00 zł 
od 1 r2 powierzconi użytkoweR; 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 r2 po-
wierzconi użytkoweR; 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 4,00 zł od 1 r2 powierzconi 
użytkoweR; 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 6,50 zł od 1 r2 powierzconi użytko-
weR. 

3. od dudowli − 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3−7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

1. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 
2 lit. a, uchwała niniejsza przewiduje udzielanie 

pomocy publicznej. Pomoc ta jest udzielana jako 
pomoc de minimis której udzielanie następuje 
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w spra-
wie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z  28 
grudnia 2006 r.). 

2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc w oparciu o 
niniejszą uchwałę, jeżeli jej wartość brutto    
łącznie z wartością innej pomocy de minimis 
przyznanej w ciągu danego roku podatkowego  
oraz dwóch poprzedzających go lat podatko-
wych, nie przekroczyła równowartości 200 tys.  
Euro. 

3. Przedsiębiorca działający w sektorze transportu 
drogowego może uzyskać pomoc w oparciu o 
niniejszą uchwałę, jeżeli jej wartość brutto łącz-
nie z wartością innej pomocy de minimis    przy-
znanej w ciągu danego roku podatkowego oraz 
dwóch poprzedzających go lat    podatkowych, 
nie przekroczyła równowartości 100 tys. Euro.  

4. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy uwa-
runkowanej pierwszeństwem korzystania z to-
warów krajowych w stosunku do towarów 
sprowadzanych z zagranicy, oraz pomocy przy-
znawanej podmiotom gospodarczym znajdują-
cym się  w trudnej sytuacji w rozumieniu wy-
tycznych wspólnotowych dotyczących pomocy 
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji  za-
grożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 
1 października 2004 r.). 

5. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy na 
nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu  
drogowego oraz podmiotom prowadzącym dzia-
łalność gospodarczą w sektorze węgla, stali, 
włókien syntetycznych, budownictwa okręto-
wego oraz rybołówstwa i akwakultury, jak rów-
nież produkcji, przetwórstwa i obrotu produkta-
mi rolnymi wymienionymi w Załączniku nr 1 do 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
(Dz. Urz. WE L 325 z 24 grudnia 2002 r.).  

6. Uchwała nie przewiduje pomocy bezpośrednio 
związanej z ilością wywożonych produktów,    
tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej 
lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z 
prowadzeniem działalności eksportowej.   

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVI/150/07 Rady Miejskiej 
Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Wałbrzycha. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZWCA 
RADD MIEJOKIEJ 

 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁŁRZYCHA 
NR XXXII/284/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
transportowyco 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 ) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. 
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co 
następuje:  

 
 

§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych: 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w 

zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: 

 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

 

powyżej 3,5 5,5 włącznie 600,00 zł 

powyżej 5,5 9 włącznie 1 100,00 zł 

powyżej 9 poniżej 12 1 300,00 zł 

 
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w za-

leżności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 
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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 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 

Dwie osie 

12 13 1 500,00 zł 1 600,00 zł 

13 14 1 600,00 zł 1 700,00 zł 

14 15 1 700,00 zł 1 800,00 zł 

15  1 800,00 zł 1 900,00 zł 

Trzy osie 

12 17 1 600,00 zł 1 700,00 zł 

17 19 1 700,00 zł 1 800,00 zł 

19 21 1 800,00 zł 1 900,00 zł 

21 23 1 900,00 zł 2 000,00 zł 

23 25 2 000,00 zł 2 100,00 zł 

25  2 100,00 zł 2 200,00 zł 

Cztery osie i więcej 

12 25 1 700,00 zł 2 000,00 zł 

25 27 1 800,00 zł 2 100,00 zł 

27 29 1 900,00 zł 2 200,00 zł 

29 31 2 000,00 zł 2 500,00 zł 

31  2 100,00 zł 2 500,00 zł 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1 200,00 zł 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależno-
ści od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, liczby osi i rodzaju zawieszenia: 

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 pneuma-

tycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 18 1 400,00 zł 1 500,00 zł 

18 25 1 500,00 zł 1 600,00 zł 

25 31 1 600,00 zł 1 700,00 zł 

31  1 700,00 zł 1 800,00 zł 

Trzy osie i więcej 

12 40 1 800,00 zł 1 900,00 zł 

40  1 900,00 zł 2 500,00 zł 
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5) od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego: 1 300,00 zł 

6) od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej ze-
społu pojazdów, liczby osi i rodzaju zawieszenia: 

 

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

silnikowy (w tonach) 

nie mniej niż mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi jezd-

nych 

Jedna oś 

12 18 1 200,00 zł 1 300,00 zł 

18 25 1 250,00 zł 1 350,00 zł 

25  1 300,00 zł 1 400,00 zł 

Dwie osie 

12 28 1 300,00 zł 1 400,00 zł 

28 33 1 400,00 zł 1 500,00 zł 

33 38 1 500,00 zł 1 550,00 zł 

38  1 600,00 zł 1 800,00 zł 

Trzy osie i więcej 

12 38 1 400,00 zł 1 500,00 zł 

38  1 800,00 zł 1 900,00 zł 

 
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

 

Liczba miejsc do siedzenia  

mniejsza niż 30 miejsc 1 000,00 zł 

równa lub wyższa niż 30 miejsc 1 500,00 zł 

 
§ 2 

Traci moc uchwała nr XVI/151/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZWCA 
RADD MIEJOKIEJ 

 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 
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________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktu-
ry 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 Europejskiej – wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁŁRZYCHA 
NR XXXII/285/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wzorów in orracRi i deklaracRi na podatek  
nierucoorości na podatek rolny i na podatek leśny 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 ), art. 6 ust. 13 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, 
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, 
poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730), art. 6 
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. 
Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, 
Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, 
Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada Miejska Wałbrzycha 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzór informacji na podatek od nieru-
chomości, oznaczony symbolem IN-1, stanowiący 
załącznik nr 1. 

§ 2 

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieru-
chomości, oznaczony symbolem DN-1, stanowiący 
załącznik nr 2. 

§ 3 

1. Określa się wzór formularza danych o nierucho-
mościach, oznaczony symbolem ZN-1/A, stano-
wiący załącznik nr 3.  

2. Określa się wzór formularza danych o zwolnie-
niach podatkowych w podatku od nieruchomo-

ści, oznaczony symbolem ZN-1/B, stanowiący 
załącznik nr 4. 

§ 4 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny, ozna-
czony symbolem DR-1, stanowiący załącznik nr 5. 

§ 5 

Określa się wzór informacji na podatek rolny, ozna-
czony symbolem IR-1, stanowiący załącznik nr 6. 

§ 6 

1. Określa się wzór formularza danych o nierucho-
mościach rolnych, oznaczony symbolem ZR-1/A, 
stanowiący załącznik nr 7. 

2. Określa się wzór formularza danych o zwolnie-
niach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, 
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oznaczony symbolem ZR-1/B, stanowiący za-
łącznik nr 8. 

§ 7 
Określa się wzór informacji na podatek leśny, ozna-
czony symbolem IL-1, stanowiący załącznik nr 9. 

§ 8 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny, ozna-
czony symbolem DL-1, stanowiący załącznik nr 10. 

§ 9 

1. Określa się wzór formularza danych o nierucho-
mościach leśnych, oznaczony symbolem ZL-1/A, 
stanowiący załącznik nr 11. 

2. Określa się wzór formularza danych o zwolnie-
niach podatkowych w podatku leśnym, ozna-
czony symbolem ZL-1/B, stanowiący załącznik 
nr 12.  

§ 10 

Traci moc uchwała nr XLVI/302/05 z dnia 24 listo-
pada 2005 roku w sprawie określenia wzorów in-

formacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, 
na podatek rolny i na podatek leśny. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Wałbrzycha. 

§ 12 

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

PRZEWODNICZWCA 
RADD MIEJOKIEJ 

 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 

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

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktu-
ry 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 MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 
NR XXIII/106/2008 

z dnia 23 października 2008 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
Ocootniczyco Straży Pożarnyco z terenu riasta i griny Świerzawa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591), oraz art. 28 i art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dla członków Ochotniczych Otraży Pożarnych  
z terenu miasta i gminy Rwierzawa ustala się ekwi-
walent w wysokości: 
1) 8 zł - za każdą godzinę udziału w działaniach 

ratowniczych, 
2) 4 zł - za każdą godzinę udziału w szkoleniu po-

żarniczym organizowanym przez Państwową 
Otraż Pożarną lub Gminę. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Rwierzawa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIAOTA I GMIND 

 
MARIAN MATUSIAK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 
NR XXIII/113/2008 

z dnia 23 października 2008 r. 

w sprawie zriany w ucowale nr XXIII/106/2008 Rady Miasta i Griny  
Świerzawa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 28 i art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXIII/106/2008 Rady Miasta i Gminy 
Rwierzawa z dnia 23 października 2008 r. w spra-
wie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków Ochotniczych Otraży Pożarnych z 
terenu miasta i gminy Rwierzawa § 3 otrzymuje 
nowe brzmienie o treści: 
„Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty  
opublikowania  w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
23 października 2008 r.” . 

§ 2 

Wykonanie   niniejszej uchwały powierza się  Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Rwierzawa . 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od 
daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIAOTA I GMIND 

 
MARIAN MATUSIAK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 
NR XXIII/114/2008 

z dnia 23 października 2008 r. 

w sprawie upoważnienia kierownika MieRsko-Grinnnego Ośrodka Porocy 
SpołeczneR w Świerzawie do podeRrowania działań wodec dłużników 
                                         alirentacyRnyco 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Mia-
sta i Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Opołecznej w Rwierzawie do po-
dejmowania działań wobec dłużników alimentacyj-
nych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zmianami). 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Rwierzawa . 

§ 3  

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

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIAOTA I GMIND 

 
MARIAN MATUSIAK 

 
 
 
 
 
 
 

3978 

UCHWAŁA RADY GMINY CIESZKÓW 
NR XXI/100/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie odniżenia ceny skupu żyta przyRrowanego Rako podstawa  
odliczania podatku rolnego na odszarze Griny Cieszków w 2009 roku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z później-
szymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o 
podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmia-
nami) Rada Gminy Cieszków uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się na obszarze Gminy Cieszków średnią 
cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Otatystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2008 roku w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 
roku (M.P. Nr 81, poz.717 z dnia 27 października 
2008 roku) i przyjmowaną jako podstawę oblicze-
nia podatku rolnego na 2009 rok z kwoty 55,80 zł 
za kwintal do kwoty 45 zł za kwintal. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Cieszków. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycz-
nia 2009 roku. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
ZDZISŁAW ZAŁĘŻNY 
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3979 

UCHWAŁA RADY GMINY CIESZKÓW 
NR XXI/101/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nierucoorości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) oraz art. 5  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami) 
Rada Gminy Cieszków uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy Cieszków w następującej wysokości 
rocznie: 
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 powierzchn,  

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 – 0,14 zł od 1 m2 powierzchni. 

2. od dudynków lud ico 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 – 18,10 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  
materiałem siewnym  – 8,66 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

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

wotnych – 4,01 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 4,10 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej. 

3. od dudowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Traci moc uchwała Rady Gminy Cieszków X/48/07 
z dnia 27 listopada 2007  roku w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
zwolnień od podatku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Cieszków. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycz-
nia 2009 roku. 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
ZDZISŁAW ZAŁĘŻNY 

 
 
 
 

3980 

UCHWAŁA RADY GMINY CIESZKÓW 
NR XXI/102/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowyco 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844) 
Rada Gminy Cieszków uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Określa wysokość rocznych stawek podatku od 
środków transportowych w 2009 roku od jednego 
środka transportowego: 
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

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

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

włącznie  1.000 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  1.200 zł 

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
w wysokości określonej w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów od 3,5 tony  
i poniżej 12 ton  1.370 zł 

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w 
wysokości określonej w załączniku nr 2 do ni-
niejszej uchwały,  

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku  
rolnego 1.160 zł  

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego w wysokości określonej w załączniku nr 
3 do niniejszej uchwały. 

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc  1.500 zł  
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc  1.800 zł 

§ 2 

Traci moc uchwała nr X/51/07 z dnia 27 listopada 
2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na terenie gminy 
Cieszków.   

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Cieszków. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycz-
nia 2009 roku. 
 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
ZDZISŁAW ZAŁĘŻNY 

 
Załącznik nr 1 do ucowały Rady Gri-
ny Cieszków nr XXI/102/08 z dnia  
25 listopada 2008 roku (poz. 3980) 

Stawki podatku dla sarocoodów ciężarowyco o dopuszczalneR rasie całkowiteR równeR lud wyższeR niż 
12 ton (art. 8 pkt. 2 ustawy) 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Otawka 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 1.100 1.150 
13 14 1.150 1.200 
14 15 1.200 1.250 
15  1.250 1.300 

Trzy osie 
12 17 1.300 1.350 
17 19 1.350 1.400 
19 21 1.400 1.450 
21 23 1.450 1.500 
23 25 1.500 1.600 
25  1.550 1.650 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.600 1.700 
25 27 1.700 1.800 
27 29 1.800 1.900 
29 31 1.900 2.460 
31  2.000 2.460 
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Załącznik nr 2 do ucowały Rady Gri-
ny Cieszków nr XXI/102/08 z dnia  
25 listopada 2008 roku (poz. 3980) 

 

Stawki podatku od ciągnika siodłowego  i  dalastowego przystosowanyco do używania łącznie z naczepą 
lud przyczepą o dopuszczalneR rasie całkowiteR zespołu poRazdów równeR  lud wyższeR niż  12 ton (art. 8 

pkt 4 ustawy) 
 

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

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Otawka 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 18 700 1.300 
18 25 800 1.400 
25 31 950 1.500 
31  1.500 1.936 

Trzy osie 
12 40 1.700 1.800 
40  2.200 2.500 

 

Załącznik nr 3 do ucowały Rady Gri-
ny Cieszków nr XXI/102/08 z dnia  
25 listopada 2008 roku (poz. 3980) 

 

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z poRazder silnikowyr posiadaRą dopuszczalną rasę 
całkowitą równą lud wyższą niż 12 ton (art. 8 pkt. 6 ustawy) 

 

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

pojazd silnikowy (w tonach) 
Otawka podatku ( w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawiesze-

niem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszania 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 25 55 

18 25 180 360 

25  360 600 

Dwie osie 
12 28 270 350 

28 33 620 870 

33 38 880 1.300 

38  1.200 1.700 

Trzy osie 
12 38 700 1.000 

38  1.000 1.400 
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UCHWAŁA RADY GMINY CIESZKÓW 
NR XXI/103/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia sposodu 
podoru opłaty oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) oraz  art. 18a ust. 1 i art. 19 ust. 1f pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku 
Nr 121, poz. 844  z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Cieszków uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza opłatę od posiadania psów, w wieku 
powyżej 6 miesięcy, w wysokości 25 zł od jednej 
sztuki rocznie za wyjątkiem zwolnień określonych 
w art. 18a pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. 

§ 2 

Rejestracje psów i poboru opłaty dokonuje sołtys 
wsi. Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 
15 maja każdego roku. 

§ 3 

Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się w 
wysokości 20% zebranej należności. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr X/49/07 z dnia 27 listopada 
2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od 

posiadania psów, ustalenia sposobu poboru opłaty 
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycz-
nia 2009 roku. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
ZDZISŁAW ZAŁĘŻNY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3982 

UCHWAŁA RADY GMINY CIESZKÓW 
NR XXI/104/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie wysokości opłaty targoweR 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 15, 19 ust. 1a ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844  z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Cieszków uchwala, co na-
stępuje: 
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§ 1 

Opłatę targową pobieraną od osób fizycznych, osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemają-
cych osobowości prawnej dokonujących sprzedaży 
na targowiskach w wysokości: 
– przy handlu produktami rolnymi 12 zł dziennie 
– przy handlu jednostkowymi  pozostałymi artyku-

łami 30 zł dziennie 
– przy handlu hurtowym 135 zł dziennie 

§ 2 

Zobowiązać osoby handlujące do wnoszenia opłat 
w kasie Banku Opółdzielczego w Miliczu/Oddział 
Cieszków.   

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Cieszków. 

§ 4 

Traci moc uchwała Rady Gminy Cieszków  
nr X/50/07 z dnia 27 listopada 2007 roku w spra-
wie ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej.   

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycz-
nia 2009 roku. 
 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
ZDZISŁAW ZAŁĘŻNY 
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UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 
NR XXI/123/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie odniżenia ceny skupu żyta do celów wyriaru podatku rolnego 
na 2009 rok 

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

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Otatystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
(M.P. Nr 81, poz. 717)  z kwoty 55,80 zł za 1 o  
do kwoty  53,00 zł za 1o. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Czernica. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XI/58/2007 z 29 październi-
ka 2007 r. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
KAROL PIETRUCHA 
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UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 
NR XXI/124/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia na rok 2009 odowiązuRącyco na odszarze Griny Czer-
nica wysokości stawek podatku od nierucoorości i opłaty targoweR, wpro-
wadzenia zwolnień przedriotowyco z tyco podatków i opłat, a także okre-
ślenia  zasad  ustalenia i podoru  oraz  terrinów płatności i wysokości 
                                       stawek opłaty targoweR 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) art. 5, art. 7 ust. 3, oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) z póżń. zmianami Rada Gminy Czernica 
uchwala, co następuje: 

 
I. Podatek od nierucoorości 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości 
w następujących wysokościach: 

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 1 ha powierzchni, 

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

2. od dudynków lud ico 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 po-
wierzchni użytkowej, 

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej; 

3. od  dudowli – 2% ico wartości. 

§ 2 

Zwalnia się  z podatku od nieruchomości – budynki, 
budowle i grunty wykorzystywane wyłącznie do 
celów działalności komunalnej, sportowej, kultural-

nej, oświatowej, oraz do celów przeciwpożaro-
wych.                  

II. Opłata targowa 
§ 3 

1. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty 
targowej pobieranej na terenie Gminy Czernica 
od osób fizycznych, osób prawnych i jedn. or-
ganizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej przy dokonywaniu sprzedaży: 
a) z samochodu osobowego, straganu, stołu, w 

wysokości          10 zł 
b) z innego samochodu niż osobowy, przyczepy 

w wysokości         20 zł 
2. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przy-

stąpienia  do sprzedaży. 
3. Opłata jest płatna  z góry przed przystąpieniem 

do sprzedaży na konto Urzędu Gminy Czernica. 

§ 4 

Zwalnia się od opłaty targowej: 
a) odręczną sprzedaż gazet, 
b) działalność handlową  prowadzoną na imprezach 

charytatywnych, 
c) sprzedaż prowadzoną na terenie przyległym bez-

pośrednio do sklepu, 
w którym jest prowadzona działalność gospodar-
cza, zgodnie z asortymentem oferowanym w skle-
pie i za zgodą właściciela terenu. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Czernica. 

§ 6 

Traci moc uchwała Rady Gminy Czernica  
nr XI/56/2007 z dnia 29 października 2007. 

§ 7 

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

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

KAROL PIETRUCHA 
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UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 
NR XXI/125/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia na rok 2009 wysokości stawek podatku od środków 
transportowyco odowiązuRącyco na odszarze Griny Czernica oraz 
                  wprowadzenia zwolnień przedriotowyco z tego podatku  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
ze zm.) art. 10 ust. 1 i ust. 2, art. 12 ust. 4  ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podatek od środków transportowych wynosi rocz-
nie: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i  poniżej 
12 ton: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  

włącznie 600,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton  

włącznie 900,00 zł 
c) powyżej 9 ton 1.200,00 zł 

2) od samochodu ciężarowego z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne  
o  dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) o liczbie osi dwie: 

– równej lub wyższej niż  
12 ton 1.600,00 zł 

b) o liczbie osi trzy: 
– równej lub wyższej niż  

12 ton 1.900,00 zł 
c) o liczbie osi cztery i więcej: 

– równej lub wyższej niż  
12 ton 2.300,00 zł 

3) od samochodu ciężarowego z innym systemem 
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej: 
a) o liczbie osi dwie: 

– równej lub wyższej niż  
12 ton 1.800,00 zł 

b) o liczbie osi trzy:  
– równej lub wyższej niż  

12 ton 2.000,00 zł 
c) o liczbie osi cztery i więcej: 

– równej lub wyższej niż 12 ton poniżej  
29 ton 2.500,00 zł 

– równej lub wyższej niż  
29 ton 2.600,00 zł  

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton  1.600,00 zł 

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub  uznanym za równoważne, o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) o liczbie osi dwie: 
– równej lub wyższej niż 12 ton do  

36 ton 2.000,00 zł 
–  powyżej 36 ton 2.200,00 zł  

b) o liczbie osi trzy: 
– równej lub wyższej niż 12 ton do  

36 ton 1.900,00 zł 
– powyżej 36 ton do 40 ton 2.400,00 zł 
– równej lub wyższej niż  

40 ton 2.500,00 zł 
6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie znaczepą 
lub przyczepą z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych o  dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów: 
a) o liczbie osi dwie: 

– równej lub wyższej niż 12 ton  
do 31 ton 1.900,00 zł 

– równej lub wyższej niż 31 ton  
do 36 ton 2.000,00 zł 

– powyżej 36 ton 2.500.00 zł 
b) o liczbie osi trzy: 

– równej lub wyższej niż 12 ton  
do 36 ton 2.000,00 zł 

– powyżej 36 ton do 40 ton 2.600,00 zł 
– równej lub wyższej niż  

40 ton 2.600,00 zł 
7) przyczepy lub naczepy, które łącznie z  pojaz-

dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego 800,00 zł 

8) od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem związa-
nych  wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego  
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równoważne, które łącznie  
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą: 
a) o liczbie osi jedna: 

– równej lub wyższej niż 12 ton 
do 36 ton 900,00 zł  

– powyżej 36 ton 1.000,00 zł 
b) o liczbie osi dwie: 

– równej lub wyższej niż 12 tony, a mniej-
szej niż 28 ton 1.000,00 zł 
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– równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej-
szej niż 33 tony 1.300,00 zł 

– równej lub wyższej niż 33 tony,  
do 36 ton 1.450,00 zł 

– powyżej 36 ton 1.600,00 zł  
c) o liczbie osi trzy : 

– równej lub wyższej niż 12 ton  
do 36 ton 1.500,00 zł 

– powyżej 36 ton 1.700,00 zł 
9) od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego, z in-
nym systemem zawieszenia osi jezdnych, które 
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą: 
a) o liczbie osi jedna: 

– równej lub wyższej niż 12 ton  
do 36 ton 1.000,00 zł 

– powyżej 36 ton 1.200,00 zł  
b) o liczbie osi dwie: 

– równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej-
szej niż 28 ton 1.100,00 zł   

– równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej-
szej niż 33 ton 1.500,00 zł 

– równej lub wyższej niż 33 tony, do 36 
ton 1.600,00 zł 

– powyżej  36 ton 2.000,00 zł 
c) o liczbie osi trzy: 

– równej lub wyższej niż 12 ton,  
do 36 ton 1.640,00 zł 

– powyżej 36 ton 2.050,00 zł 
10) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do 

siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.200,00 zł 
b) równej lub wyższej niż  

30 miejsc 1.700,00 zł 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków  transporto-
wych pojazdy wykorzystywane wyłącznie dla ce-
lów: 
– ochrony przeciwpożarowej, 
– oświaty, 
– gospodarki komunalnej 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Czernica. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZACD 
RADD GMIND 

 
KAROL PIETRUCHA 
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UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 
NR XXI/126/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie zarządzenia w roku 2009  podoru podatku od nierucoorości, 
leśnego i rolnego oraz opłaty targoweR w drodze inkasa na odszarze Griny 
 Czernica  oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. 
Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz. 969) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paździer-
nika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada 
Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
Zarządza się pobór w drodze inkasa  następujących 
podatków: 
a) podatku od nieruchomości, 
b) podatku leśnego, 
c) podatku rolnego, 
d) opłaty targowej 

§ 2 
1. Inkasentami podatków, o których mowa w § 1, 

ustala się sołtysów. 

2. Inkasent dokonując poboru podatku każdorazo-
wo potwierdza pobór pokwitowaniem   będącym 
drukiem ścisłego zarachowania. 

3. Inkasent wpłaca na konto Urzędu Gminy Czerni-
ca pobrane podatki: 
a) o których mowa w § 1 pkt a, b, c – w termi-

nie do 18 marca, maja, września, listopada 
roku podatkowego, 

b) opłatę o której mowa w § 1 pkt d – w termi-
nie do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, 
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4. Jeżeli termin wpłaty pobranego podatku okre-
ślony w ust.3 przypada na dzień ustawowo 
wolny od pracy ,dniem wpłaty jest następny po 
nim dzień pracujący. 

§ 3 

1. Pobór w drodze inkasa podatków,o których 
mowa w § 1 pkt a–c następuje od osób fizycz-
nych.  

2. Pobór w drodze inkasa opłaty, o której mowa w 
§ 1 pkt d, następuje od osób fizycznych, osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposia-
dających osobowości prawnej. 

§ 4 

Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wyso-
kości 10% od zebranych wpływów pieniężnych. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Czernica. 

§ 6 

Traci moc uchwała Rady Gminy Czernica  
nr XI/59/2007 z dnia 29 października 2007 r. 

§ 7 

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

PRZEWODNICZACD 
RADD GMIND 

 
KAROL PIETRUCHA 
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UCHWAŁA RADY GMINY DOŁROSZYCE 
NR XX-102/2008 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowyco 

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 
poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się na terenie Gminy Dobroszyce roczne 
stawki podatku od środków transportowych,  
w wysokości określonej w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Określone w pozycjach 1, 3 i 7 załącznika do ni-
niejszej uchwały stawki podatku od pojazdów po-
siadających katalizator spalin oraz o napędzie elek-
trycznym i napędzanych paliwem gazowym obniża 
się o 20%. Warunkiem obniżki jest adnotacja  
w dowodzie rejestracyjnym. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XII-59/2007 Rady Gminy 
Dobroszyce z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od środków transpor-
towych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do 
podatku należnego od 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
EDWARD PODCZASZYŃSKI 

__________________ 
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 zasada dla niektórych typów transpor-
tu 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 20.07.199 r.). 

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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Załącznik do ucowały Rady Griny 
Dodroszyce nr XX-102/2008 z dnia 
26 listopada 2008 r. (poz. 3987) 

. 

 

Ustala się wysokość podatku od środków transportowych, który wynosi rocznie: 
 
1) Sarocoody ciężarowe o dopuszczalneR rasie całkowiteR powyżeR 3,5 tony i poniżeR 12 ton 
 

 Rok produkcji powyżej 1999 Rok produkcji do 1999 
powyżej  3,5 tony  do 5,5 tony włącznie 393 zł 585 zł 
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 777 zł 962 zł 
powyżej 9 ton do poniżej  12 ton  962 zł 1149 zł 

 
2) Sarocoody ciężarowe o dopuszczalneR rasie całkowiteR poRazdu równeR lud wyższeR niż 12 ton: 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Otawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inny system zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12 13 656 1485 
13 14 668 1497 
14 15 679 1509 
15  691 1520 

Trzy osie 
12 17 1202 1872 
17 19 1215 1883 
19 21 1227 1894 
21 23 1238 1905 
23 25 1250 1917 
25  1260 1930 

Cztery osie i więcej 
12 25 1962 2015 
25 27 1974 2027 
27 29 1985 2037 
29 31 1997 2475 
31  2008 2485 

 
3) Ciągniki siodłowe i dalastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lud przyczepą  

o dopuszczalneR rasie całkowiteR zespołu poRazdów od 3, 5 tony i poniżeR 12 ton 
 

 Rok produkcji powyżej 1999 Rok produkcji do 1999 
od 3,5 tony i poniżej 12 ton  1037zł 1151zł 

 
4) Ciągniki siodłowe i dalastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lud przyczepą  

o dopuszczalneR rasie całkowiteR zespołu poRazdów równeR lud wyższeR niż 12 ton 
 

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

balastowy + przyczepa 
(w tonach)  

Otawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1630 1975 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 
18 25 1670 1987 
25 31 1704 2021 
31  1727 2044 

Trzy osie i więcej 
12 40 2044 2070 
40  2073 2571 

 
5) Przyczepy i naczepy, które łącznie z poRazder silnikowyr posiadaRą dopuszczalną rasę całkowitą od 

7 ton i poniżeR 12 ton, z wyRątkier związanyco wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego. 

 
 Rok produkcji powyżej 1999 Rok produkcji do 1999 

od 7 ton i poniżej 12 ton 962 zł 1151 zł 
 
6) Przyczepy i naczepy, które łącznie z poRazder silnikowyr posiadaRą dopuszczalną rasę całkowitą 

równą lud wyższą niż 12 ton, z wyRątkier związanyco wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego. 

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

(w tonach) 
Otawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna oś 
12 18 379 674 
18 25 393 691 
25  403 714 

Dwie osie 
12 28 979 1497 
28 33 1037 1555 
33 38 1324 1612 
38  1382 2015 

Trzy osie i więcej 
12 38 1095 1497 
38  1151 1555 

 
7) Autodusy w zależności od liczdy rieRsc do siedzenia: 
 

 Rok produkcji powyżej 1999 Rok produkcji do 1999 
mniej niż 20 miejsc 873 zł 963 zł 
równej 20 a mniej niż 30 miejsc 1149 zł 1296 zł 
równej lub wyższej niż 30 miejsc 1485 zł 1630 zł 

 
 

3988 

UCHWAŁA RADY GMINY DOŁROSZYCE 
NR XX-103/2008 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nierucoorości 

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

1. Określa się następujące stawki podatku od nie-
ruchomości obowiązujące na terenie Gminy     
Dobroszyce:  
1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,71 zł od 1 m² powierzchni,  

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 0,25 zł od 1 m² po-
wierzchni;  

2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m² po-

wierzchni użytkowej,  
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 19,41 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 – 4,00 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej,  

e) pozostałych:   
1) z zastrzeżeniem postanowienia ppkt 2 

w niniejszej literze będących w  posia-
daniu osób fizycznych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego –  
6,17 zł od 1 m² powierzchni użytko-
wej;  

2) będących w posiadaniu emerytów  
i rencistów, o ile budynki lub ich części 
nie są zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 3,44 zł od 1 m² po-
wierzchni  użytkowej. 

3) będących w posiadaniu osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych nieposiada-
jących osobowości prawnej, w tym 
spółek nieposiadających osobowości 
prawnej – w tym zajętych na prowa-
dzenie statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego – 6,64 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej;  

3) od budowli – 2% ich wartości określo-
nej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  
i ust. 3–7.  

§ 2 

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

działalności w zakresie upowszechniania kul-
tury, o charakterze użyteczności publicznej, z 
wyjątkiem zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej   

b) budynki, grunty i budowle służące statutowej 
działalności w zakresie ochrony przeciwpoża-
rowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 

c) budynki ,grunty lub ich części zajęte na po-
trzeby świetlic wiejskich 

d) budynki, grunty i budowle  służące zaspoka-
janiu potrzeb w zakresie dostarczania wody, 
odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz 
odbierania i unieszkodliwiania odpadów,  
o charakterze użyteczności publicznej 

e) budynki, grunty i budowle służące statutowej 
działalności w zakresie opieki zdrowotnej  
o charakterze użyteczności publicznej 

f) grunty zajęte na cmentarze, z wyjątkiem 
gruntów zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej 

g) budynki niemieszkalne zajęte na kaplice 
cmentarne. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XII-60/2007 Rady Gminy 
Dobroszyce z dnia 22 listopada 2007 r. sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości .  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dobroszyce. 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa  Dolnośląskiego  i ma zastosowanie do 
podatku należnego od 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD  GMIND 

 
EDWARD PODCZASZYŃSKI 
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3989 

UCHWAŁA RADY GMINY DOŁROSZYCE 
NR XX-104/2008 

z dnia 23 października 2008 r. 

w sprawie odniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 
z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:  

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego na terenie gminy Dobroszyce, ogło-
szoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Otatystycznego z dnia 17 października 2008 r. w 
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z 2008 r.       
Nr 81, poz. 717) z kwoty  55,80 zł za 1 dt do 
kwoty 52,00 zł za 1 dt. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
EDWARD PODCZASZYŃSKI 

 
 
 
 
 
 

3990 

UCHWAŁA RADY GMINY KOŁIERZYCE 
NR XXVII/326/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nierucoorości 

 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 142, poz. 1591 ze zm.) 
i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od nie-
ruchomości obowiązujące na terenie Gminy Ko-
bierzyce. 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób skla-
syfikowania w ewidencji gruntów  
i budynków − 0,70 zł od 1 m2 powierzch-
ni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wod-
ne, retencyjne lub elektrowni wodnych − 
3,90 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego − 0,25 zł od 1 m2 po-
wierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych − 0,52 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej − 18,50 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym − 9,00 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej, 
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d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych − 3,80 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

e) od pozostałych i garaży, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego − 5,80 zł od  
1 m2 powierzchni użytkowej, 

f) od pozostałych − gospodarczych przezna-
czonych na cele komunalne − 2,50 zł; 

3) od budowli − 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3−7. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr II/4/06 Rady Gminy Kobie-
rzyce z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie stawek w 
podatku od nieruchomości. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
CZESŁAW CZERWIEC 

_________________ 
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 zasada dla niektórych typów transpor-
tu 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 20.07.199 r.). 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3991 

UCHWAŁA RADY GMINY KOŁIERZYCE 
NR XXVII/327/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nierucoorości 

 Na podstawie 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 
ust. 3 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1 (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala 
się, co następuje: 

 
 

§ 1 

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

do prowadzenia działalności komunalnej w 
zakresie świadczeń mieszkaniowych, 

b) budynki gospodarcze lub ich części wyłączo-
ne z gospodarstw rolnych przekazanych w 
zamian za świadczenia uregulowane w usta-
wie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub 
przepisów dotyczących uzyskiwania rent 

strukturalnych pod warunkiem, że nie są one 
przedmiotem najmu i dzierżawy, 

c) budynki i grunty służące działalności admini-
stracji publicznej, kulturalnej, sportowej i 
oświatowo-wychowawczej, 

d) grunty, budynki i budowle przeznaczone do 
celów pochówku zmarłych (grzebalnych), 

e) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie 
działalności w zakresie pomocy społecznej, 

f) budynki lub ich części wykorzystywane w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
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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 II/9/06 Rady Gminy Kobie-
rzyce z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień 
od podatku od nieruchomości i podatku od środków 
transportowych. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycz-
nia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
CZESŁAW CZERWIEC 

___________________ 
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 zasada dla niektórych typów transpor-
tu 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 20.07.199 r.). 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3992 

UCHWAŁA RADY GMINY KOŁIERZYCE 
NR XXVII/328/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

w sprawie odniżenia ceny skupu żyta do celów wyriaru podatku 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 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. 
z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Otatystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
(Mon. Pol. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł za  
1 o do kwoty 40,00 zł za 1 o. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XV/195/07 Rady Gminy Ko-
bierzyce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie 

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

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycz-
nia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
CZESŁAW CZERWIEC 
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3993 

UCHWAŁA RADY GMINY KONDRATOWICE 
NR XXX/170/2008 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia regularinu określaRącego wysokośu stawek i szczegó-
łowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 
szczegółowe warunki odliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwyriarowe i godziny doraźnyco zastępstw, oraz wysokośu i warunki 
wypłacania nagród i innyco świadczeń wynikaRącyco ze stosunku pracy na-
uczycieli w szkołaco i placówkaco prowadzonyco przez Grinę Kondratowice 
                                           w roku 2008 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), w związku z art. 30 ust. 3, 6 i 7, art. 49 i  art. 54 ust. 7 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. 
U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Oportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 22, poz. 181 z późn. zmianami) 

 
 

REGULAMIN 
 
określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny doraźnych zastępstw, oraz wysokość   i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających 
ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kondratowice w roku 
2008. 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliż-
szego określenia o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, 

szkołę, zespół szkół lub placówkę dla której or-
ganem prowadzącym jest Gmina Kondratowice, 

2) dyrektorze lud wicedyrektorze – należy przez to 
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, 
o której mowa w pkt 1, 

3) roku szkolnyr – należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły od 1 września danego roku do  
31 sierpnia następnego roku, 

4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę, 

5) uczniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka, 

6) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,  
Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz  
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,  
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, 
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247,  
poz. 1821), 

7) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Opor-
tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego, oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181,  
z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, 
poz. 372 oraz z 2008 r. Nr 42, poz. 257). 

§ 2 

Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe 
warunki przyznawania, obliczania i wypłacania: 
1) dodatku motywacyjnego, 
2) dodatku za wysługę lat, dodatku funkcyjnego, 
3) dodatku za warunki pracy, 
4) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, 

godziny doraźnych zastępstw, zajęcia dodatko-
we, 

5) nagród ze specjalnego funduszu nagród, 
6) innych świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy. 
II. DODATEK  MOTYWACYJNY 

§ 3 

1. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania 
ogólnych oraz szczegółowych warunków, o któ-
rych mowa w § 6 rozporządzenia oraz w § 3 ni-
niejszego regulaminu nauczycielowi, w tym na-
uczycielowi któremu powierzono stanowisko dy-
rektora, może być przyznany dodatek motywa-
cyjny. 

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrek-
torów szkół decydują w szczególności następu-
jące kryteria: 
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1) Kierowanie placówką: 
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, ra-

cjonalne i zgodne z prawem gospodaro-
wanie środkami finansowymi przydzielo-
nymi szkole, 

b) promocja szkoły i pozyskiwanie środków 
pozabudżetowych, 

c) dbałość o mienie szkoły, 
d)  prawidłowe prowadzenie dokumentacji 

szkolnej, 
e) stwarzanie właściwych stosunków inter-

personalnych i kreowanie twórczej atmos-
fery w pracy, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się  
z poleceń służbowych, 

g) prowadzenie spraw kadrowo-administra-
cyjnych, 

h) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
i) przestrzeganie regulaminu i innych przepi-

sów prawa pracy 
2) Organizacja procesu dydaktyczno-wycho-

wawczego: 
a) stwarzanie warunków dla prowadzenia 

prawidłowej działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

b) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
pedagogicznej, 

c) współpraca z rodzicami i instytucjami 
wspomagającymi szkołę. 

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych 
osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych, a w szczególności: 

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem 
ich możliwości i pracy nauczyciela, co naj-
mniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzonych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzami-
nów i sprawdzianów albo sukcesami  
w olimpiadach, konkursach, zawodach itp., 

2) umiejętność rozwiązywania problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy  
z rodzicami, zespołem klasowym i innymi 
nauczycielami, 

3) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki, 

4) systematyczne i efektywne przygotowanie 
się i wypełnianie przydzielonych obowiąz-
ków, 

5) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności za-
wodowych, 

6) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,  
7) ewaluację własnych działań, 
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i spraw-

ność powierzonych pomocy dydaktycznych 
oraz innych urządzeń szkolnych, 

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej i pedagogicznej, 

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się  
z poleceń służbowych, 

11) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

12) zaangażowanie w realizację czynności i za-
dań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 
Karty Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-

stości szkolnych, 
b) efektywny udział w pracach rady peda-

gogicznej, zespołów przedmiotowych i 
innych, 

c) opiekę nad samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły, 

d) skuteczne koordynowanie większych 
projektów realizowanych przez szkołę, 

e) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub in-
nych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli, 

f) aktywny udział w realizowaniu innych 
zadań statutowych szkoły. 

§ 4 

Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na 
dodatek motywacyjny dla nauczycieli – w wysoko-
ści 3% funduszu płac na wynagrodzenia zasadni-
cze. 

§ 5 

1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela ustala dyrektor szkoły w wysokości do 
20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje 
dyrektor szkoły na czas określony, nie krótszy 
niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkol-
ny. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
ra szkoły ustala wójt gminy.  

4. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przy-
znaje wójt gminy na okres nie krótszy niż sześć 
miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.  

III DODATEK  ZA WYSŁUGD LAT 

§ 6 

Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczy-
ciela prawa do dodatku za wysługę lat określają 
przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 
rozporządzenia.  

IV. DODATEK  FUNKCYJNY 

§ 7 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze, opiekuna stażu, wychowawstwo w 
szkole albo inne przewidziane w statucie szkoły, 
zgodnie z § 5 rozporządzenia przysługuje doda-
tek funkcyjny.  

2. Dodatek funkcyjny dla  dyrektorów szkół (pla-
cówek) przyznaje wójt, a dla wicedyrektorów i 
pozostałych osób zajmujących inne stanowiska 
kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrek-
tor szkoły (placówki). 

3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyzna-
je się za warunki organizacyjne, m.in.: 
a) liczbę oddziałów, 
b) zmianowość 
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c) liczbę budynków, w których funkcjonuje 
szkoła; 

d) złożoność realizowanych zadań  
4. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla 

dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrek-
torowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca ka-
lendarzowego następującego po trzech miesią-

cach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn 
innych niż urlop wypoczynkowy. 

5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczy-
cielom, którym czasowo powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora szkoły(placówki) lub po-
wierzono te obowiązki  w zastępstwie.  

 
 
Tabela dodatków funkcyjnych 
 

Liczba oddziałów/liczba uczniów Wysokość dodatku Lp. Otanowisko 
od do od do 

Dyrektor szkoły/przedszkola 
 
* liczba oddziałów 
* liczba uczniów 

 
 

12 
150 

 
 

i więcej 
i więcej 

600 zł 1300 zł 

1 

*liczba oddziałów 
* liczba uczniów 

1 
− 

 11 
149 300 zł 800 zł 

2 wicedyrektor 
* liczba oddziałów 
* liczba uczniów 

 
12 
150 

 
i więcej 
i więcej  

200 zł 600 zł 

 
 

§ 8 

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania 
oraz zajęcia  przysługuje dodatek funkcyjny z ty-
tułu: 
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wy-

sokości 1% wynagrodzenia zasadniczego, za 
każdego nauczyciela powierzonego opiece. 

2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wyso-
kości od 35 do 50 złotych miesięcznie, 

3) powierzenie wychowawstwa grupy w przed-
szkolu w wysokości od 35 do 50 złotych 
miesięcznie. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 2 i 3, ustala dyrektor szkoły 
(placówki) w ramach posiadanych środków. 

§ 9 

W razie zaistnienia przesłanek do uzyskania więcej 
niż jednego dodatku – przysługują wszystkie należ-
ne dodatki funkcyjne. W przypadku, o którym mo-
wa w § 7 ust. 4, przysługuje jeden dodatek. 

V. DODATEK ZA WARUNKI  PRACY 

§ 10 

1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciąż-
liwych warunkach przysługuje z tego tytułu do-
datek za warunki pracy – zgodnie z art. 34 Kar-
ty Nauczyciela. 

2. Warunki pracy nauczyciela uznawane za trudne 
lub uciążliwe określa § 8 i § 9 rozporządzenia. 

3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1  
i ust. 2, wynosi: 
a) dla warunków trudnych do 10% wynagro-

dzenia za każdą godzinę dydaktyczną, 
b) dla warunków trudnych i uciążliwych 15% 

wynagrodzenia za każdą godzinę dydaktycz-
ną. 

4. Dodatek za warunki pracy przyznaje dyrektor 
szkoły (placówki), a dla dyrektora wójt. 

5. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie 
faktycznego wykonywania pracy, z którą doda-
tek jest związany oraz w okresie niewykonywa-
nia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie 
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.  

6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w cało-
ści, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trud-
nych lub uciążliwych cały obowiązujący go wy-
miar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości 
proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w wa-
runkach trudnych lub uciążliwych tylko część 
obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest za-
trudniony w niepełnym wymiarze zajęć.  

VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWY-
MIAROWE, GODZINY DORAŹNYCH ZASTDPSTW,  
                ZAJDCIA DODATKOWE 

§ 11 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
wypłaca się wg stawki osobistego zaszerego-
wania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za 
warunki pracy.  

2. Nauczycielom realizującym dodatkowe zajęcia 
pozalekcyjne przysługuje odrębne wynagrodze-
nie ustalone w wysokości jak za godziny po-
nadwymiarowe.  

3. W przypadku realizowania zastępstwa doraźne-
go nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za każ-
dą godzinę zgodnie ze stawką wynagrodzenia 
zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową  
o której mowa w rozporządzeniu. 

§ 12 

Nauczycielowi wykonującemu obowiązki społecz-
nego inspektora pracy przysługuje dodatek do wy-
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nagrodzenia w wysokości  5% uposażenia zasadni-
czego. 

VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU 
NAGRÓD 

§ 13 

1. Nauczyciele mogą otrzymać nagrody ze specjal-
nego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktycz-
no-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Na-
uczyciela po przepracowaniu co najmniej jedne-
go roku w danej szkole. 

2. W budżecie organu prowadzącego gminy Kon-
dratowice tworzy się specjalny fundusz nagród 
w wysokości co najmniej 1% planowanych 
rocznych wynagrodzeń osobowych z przezna-
czeniem na wypłaty nagród organu prowadzące-
go i dyrektorów szkoły, z czego: 
1) 80% środków funduszu przeznacza się na 

nagrody dyrektorów, 
2) 20% środków funduszu przeznacza się na 

nagrody organu prowadzącego. 

§ 14 

Ze środków o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1, 
nagrody przyznaje dyrektor szkoły lub placówki.  

§ 15 

Nagrody, o których mowa w § 13, są przyznawane 
w terminie do dnia 14 października każdego roku z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uza-
sadnionych przypadkach nagroda może być przy-
znana w innym terminie. Nauczyciel, któremu zo-
stała przyznana nagroda, otrzymuje dokument, któ-
rego odpis zamieszcza się w jego teczce akt oso-
bowych. 

§ 16 

1. Ze środków, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 
2 nagrody dla dyrektorów placówek oświato-
wych dla których Gmina Kondratowice jest or-
ganem prowadzącym, przyznaje Wójt Gminy 
Kondratowice. Dyrektor, któremu została przy-
znana nagroda, otrzymuje dokument, którego 
odpis zamieszcza się w jego teczce akt osobo-
wych. 

§ 17 

1. Kandydatów do nagród dyrektora szkoły mogą 
zgłaszać pisemnie w terminie do 14 IX danego 
roku: Rada Rodziców, nauczycielskie zespoły 
problemowo-zadaniowe, związki zawodowe, 
grupy nauczycieli (co najmniej czteroosobowe). 
Zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie z odnie-
sieniem do kryteriów o których mowa w ust. 4.  

2. Dyrektor szkoły może przyznać nauczycielowi 
nagrodę z własnej inicjatywy. 

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają 
charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi 
nagrody uzależnione jest w szczególności od 
stopnia spełnienia kryteriów (minimum trzech) 
określonych w ust. 4. 

4. Ustala się następujące kryteria przyznawania 
nagród dla nauczycieli: 
1) w zakresie pracy dydaktycznej: 

a) stwierdzone pomiarem zewnętrznym wyż-
sze niż średnie powiatowe  wyniki na-
uczania danego przedmiotu, 

b) udokumentowane sukcesy uczniów  
w konkursach i zawodach co najmniej na 
szczeblu powiatowym, 

c) udokumentowane osiągnięcia w pracy  
z uczniami uzdolnionymi, 

d) udokumentowane osiągnięcia w pracy  
z uczniami wymagającymi specjalnej po-
mocy dydaktycznej. 

2) w zakresie pracy wychowawczej: 
a) pozytywne zmiany jakie dokonały się w 

zespole powierzonym opiece wychowaw-
czej oraz indywidualne pozytywne zmiany 
w zachowaniu uczniów sprawiających  
kłopoty wychowawcze, 

b) prowadzenie urozmaiconych form działal-
ności wychowawczej w powierzonym od-
dziale (szkole), 

c) wzorowe organizowanie uroczystości  
o zasięgu ogólnoszkolnym i środowisko-
wym, 

d) skuteczna praca wychowawcza w ramach 
realizowanych zajęć dydaktycznych. 

3) w zakresie pracy opiekuńczej: 
a) aktywna pomoc uczniom potrzebującym 

opieki socjalnej, 
b) skuteczne działania zwalczające przejawy 

patologii społecznej, 
c) organizowanie współpracy z instytucjami i 

organizacjami wspomagającymi działania 
zdrowotne, wychowawcze i opiekuńcze 
szkoły. 

4) w zakresie podnoszenia własnych kwalifikacji 
zawodowych i podnoszenia jakości pracy 
szkoły: 
a) opracowanie i wdrożenie autorskiego pro-

gramu zajęć edukacyjnych bądź innego 
programu ogólnoszkolnego podnoszącego 
jakość pracy szkoły, 

b) efektywne kierowanie zespołem samo-
kształceniowym lub problemowo-
zadaniowym, 

c) dzielenie się wiedzą i doświadczeniem  
z innymi nauczycielami szkoły, zwłaszcza 
rozpoczynającymi karierę zawodową, 

d) skuteczna komunikacja z innymi nauczy-
cielami, sprzyjająca współpracy kadry pe-
dagogicznej. 

§ 18 

Wysokość nagrody dla nauczycieli ustala dyrektor 
szkoły w ramach posiadanych środków, a dla dy-
rektorów Wójt Gminy Kondratowice.  

VIII. DODATEK MIESZKANIOWY 

§ 19 

1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 6%, 
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 8% 
3) przy trzech osobach w rodzinie – 10% 
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4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 
12% 

najniższego wynagrodzenia za pracę pracowni-
ków ustalonego przez Ministra Płacy Pracy i Po-
lityki Oocjalnej. 

2. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 1, 
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujące osoby wymienione w art. 3 pkt 16 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych –  Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 
późn. zmianami). 

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będące-
go także nauczycielem, stale z nim zamieszkują-
cemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszka-
niowy, w wysokości określonej w ust. 1. Mał-
żonkowie wspólnie określają pracodawcę, który 
będzie im wypłacał ten dodatek. 

4. Nauczycielski dodatek przyznaje się na wniosek 
nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o któ-
rych mowa w ust. 3, na ich wspólny wniosek. 

5. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor,  
a dyrektorowi szkoły lub placówki Wójt Gminy 
Kondratowice. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowa-

nego przez niego lokalu mieszkalnego, 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nauczyciel złożył 
wniosek o jego przyznanie. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie wykonywania pracy, a także w okre-
sach: 
1. nieświadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go, odbywania zasadniczej służby wojskowej, 
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej; w przypadku jednak gdy z  na-
uczycielem powołanym do służby zawarta 
była umowa o pracę na czas określony, doda-
tek wypłaca się nie dłużej niż do końca okre-
su, na który umowa była zawarta, 

3. korzystania z urlopu wychowawczego. 
4. dodatek mieszkaniowy wypłacany jest na ko-

niec miesiąca („z dołu”) w terminach wypłat 
dla nauczycieli. 

5. kwoty dodatku zaokrągla się do pełnych zło-
tych w ten sposób, że kwotę do 0,50 zł po-

mija się, a powyżej 0,50 zł zaokrągla się w 
górę. 

IX.  POSTANOWIENIA KO COWE. 

§ 20 

Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przy-
sługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru 
zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego i za wy-
chowawstwo klasy w szkole, który przysługuje w 
pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć. 

§ 21 

Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładową 
organizacją nauczycielskich związków zawodowych 
zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela: 

ZWIWZEK NAUCZDCIELOTWA POLOKIEGO  
W PRUOACN 

§ 22 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kondratowice. 

§ 23 

Traci moc uchwała nr VIII/44/2007 Rady Gminy w 
Kondratowicach z dnia 29 marca 2007 r. 

§ 24 

Uchwała zostanie opublikowana przez rozplakato-
wanie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w 
Kondratowicach. 

§ 25 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 26 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2008 roku. 
 

PRZEWODNICZACD 
RADD GMIND 

 
ALEKSANDER SKORUPSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY KONDRATOWICE 
NR XXX/172/2008 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

zrieniaRąca ucowałę w sprawie regularinu udzielania porocy raterialneR o 
coarakterze socRalnyr dla uczniów zarieszkałyco na terenie Griny 
                                          Kondratowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy w Kondratowiczach 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XVII/87/2007 Rady Gminy w Kon-
dratowicach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Kondratowice, wprowadza się 
następujące zmiany: 
1. W rozdziale 3, tryb i sposób udzielania stypen-

dium szkolnego, § 4 ust. 3 pkt 1 otrzymuje 
brzmienie „poprzez refundację poniesionych 
kosztów w roku kalendarzowym, na podstawie 
przedstawionych faktur, rachunków, biletów lub 
paragonów − w przypadku, o którym mowa w  
§ 2 pkt 1, 2 3 i 4”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kondratowice. 

§ 3 

Uchwała zostanie opublikowana przez rozplakato-
wanie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w 
Kondratowicach. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZACD 
RADD GMIND 

 
ALEKSANDER SKORUPSKI 

 
 

3995 

UCHWAŁA RADY GMINY KROTOSZYCE 
NR XVIII/95/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie odniżenia średnieR ceny skupu żyta przyRrowaneR za podstawę 
odliczenia podatku rolnego na odszarze griny Krotoszyce na 2009 rok 

 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, 
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. 
Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Krotoszyce 
uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25689  – Poz. 3995 i 3996 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta przyjmowanej za pod-
stawę obliczenia podatku rolnego na 2009 rok na 
obszarze gminy Krotoszyce, ustaloną komunikatem 
Prezesa Głównego Urzędu Otatystycznego z dnia 
17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2008 r. (M.P. Nr 81,poz.717) z kwoty 55,80 zł za 
1o żyta do kwoty  40  zł za 1o żyta. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Krotoszyce. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD RADD 
 

ZBIGNIEW KĄDZIOŁKA 

 
 
 
 

3996 

UCHWAŁA RADY GMINY KROTOSZYCE 
NR XVIII/96/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie stawek podatku od nierucoorości i zwolnień w tyr podatku 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111) i   w związku z art. 5 ust. 1 i 4 oraz art. 7 ust. 3 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z  2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2007 r. 
Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, 
poz. 730) Rada Gminy Krotoszyce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od nieru-
chomości na obszarze Gminy Krotoszyce: 
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 re-
tencyjne lub elektrowni wodnych od 1 oa 
powierzconi − 3,90 zł 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej  statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego od 1 m2 powierzchni − 0,27 zł 

2) od dudynków lud ico części: 
a) mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni użytko-

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

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
użytkowej − 18,60  zł 

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

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1 m² pow. użytkowej − 5,80 zł         
w tym: 
− budynki inwentarskie, w których nie pro-

wadzi się produkcji zwierzęcej − 2,80 zł    
− stodoły   niewykorzystane rolniczo −  

1,20 zł 
3) od  dudowli  − 2%  ico wartości. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości  grunty, 
budynki i budowle: 
1) związane z działalnością kulturalną, sportową i 

rekreacyjną, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25690  – Poz. 3996, 3997 i 3998 

2) wykorzystywane na potrzeby ochrony  przeciw-
pożarowej  za wyjątkiem wykorzystywanych do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy 
Krotoszyce. 

§ 4 

Traci moc uchwała  nr X/52 /07 Rady Gminy Kro-
toszyce z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie  
stawek podatku  od  nieruchomości i zwolnień w 

tym podatku (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 291, 
poz.3730). 

§ 5 

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

 
PRZEWODNICZWCD RADD 

 
ZBIGNIEW KĄDZIOŁKA 

 
 
 

3997 

UCHWAŁA RADY GMINY KROTOSZYCE 
NR XVIII/97/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie upoważnienia kierownika Grinnego Ośrodka Porocy SpołeczneR 
w Krotoszycaco do podeRrowania działań wodec dłużników alirentacyRnyco 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806 ;z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111) Rada Gminy Krotoszyce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Opołecznej w Krotoszycach do podejmowania 
działań wobec dłużników alimentacyjnych, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r.  
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
(Dz. U. Nr 192, poz. 1378 i z 2008 r. Nr 134,  
poz. 850). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Krotoszyce. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD RADD 
 

ZBIGNIEW KĄDZIOŁKA

 
 
 

3998 

UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE 
NR XXIII/135/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie odniżenia średnieR ceny skupu  żyta  do celów  wyriaru podatku  
rolnego na odszarze Griny Przeworno na rok 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 
1591 ze  zmianami), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 
roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze 
zmianami) Rada Gminy w Przewornie  uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25691  – Poz. 3998 i 3999 

§ 1 

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym  Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy  
ogłoszeń Urzędu Gminy w Przewornie. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
ANDRZEJ ŁUCZAK 

 
 
 
 
 

3999 

UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE 
NR XXIII/136/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości podatku od nierucoorości  oraz zwolnień  
z  tego podatku na 2009 rok 

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

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie  Gminy Prze-
worno:  
1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zaklasyfi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,67 zł za 1 m²  powierzchni, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności  pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego – 0,26 zł od 1 m²  powierzchni; 

2. od  dudynków lud ico części: 
a) mieszkalnych – 0,57 zł za 1 m² powierzchni  

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz  budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej – 18.44  zł za 1 m² po-
wierzchni 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  2,34 zł   od 1 m² powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego  5,52 zł  za 1 m² powierzchni  użytko-
wej;  

3. od dudowli – 2% ich wartości  określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7. 

§ 2 

Zwalnia się od odowiązku podatkowego  nierucoo-
rości: 
1) budynki, budowle i grunty związane z prowa-

dzoną  publiczną  działalnością  w zakresie 
świadczeń zdrowotnych,  pod warunkiem że nie 
jest prowadzona działalność gospodarcza i nie są 
one przedmiotem najmu lub dzierżawy, 

2) budynki i grunty wykorzystywane do wykonania 
zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
pod warunkiem że nie są one przedmiotem naj-
mu i dzierżawy, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25692  – Poz. 3999 i 4000 

3) budynki i grunty zajęte na prowadzenie działal-
ności w zakresie kultury oraz kultury fizycznej  
i sportu, pod warunkiem że nie jest w nich pro-
wadzona działalność gospodarcza i nie są one 
przedmiotem najmu i dzierżawy, 

4) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie 
działalności w zakresie pomocy społecznej, 

5) budynki, budowle i grunty wykorzystane do 
pobierania wody, które służą do zaspokojenia 
zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, 

6) budynki lub ich części zajętych do prowadzenia 
działalności komunalnej, pod warunkiem że nie 
jest prowadzona działalność gospodarcza i nie są 
one przedmiotem najmu lub dzierżawy, 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa  Dolnośląskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Przewornie. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
ANDRZEJ ŁUCZAK 

 
 
 
 
 

4000 

UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE 
NR XXIII/137/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
transportowyco  i zwolnień w tyr podatku na 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), oraz art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4  ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844  ze zmianami) Rada Gminy w  Przewornie  uchwala, co 
następuje:  

 
§ 1 

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych: 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 

a) powyżeR 3,5  tony do 5,5 tony włącznie    – 563 zł 
d) powyżeR  5,5 ton do 9 ton włącznie      – 823 zł 
c) powyżeR  9 ton, a poniżeR 12 ton       – 987 zł 

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

 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Otawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inny systemy  
zawieszenia  osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 1.000 1.428 
13 14 1.000 1.428 
14 15 1.000 1.428 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25693  – Poz. 4000 

cd. tabeli 
1 2 3 4 
15  1.100 1.450 

Trzy osie 
12 17 530 764 
17 19 530 764 
19 21 1.175 1.878 
21 23 1.345 1.878 
23 25 1.345 1.878 
25  1.345 1.878 

Cztery osie i więcej 

12 25    821 1.358 
25 27 1.881 2.589 
27 29 1.881 2.589 
29 31 1893 2.600 
31  1893 2.600 

 

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  od 3,5 tony i poniżeR 12 ton  823 zł 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik 

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

Otawka podatku ( w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
Oś jezdna ( osie jezdne) 

 z zawieszeniem pneumatycznym lub  
z zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inny systemy  
zawieszenia  osi  

jezdnych 

Dwie osie 

12 18 354 530 
18 25 1.650 1.925 
25 31 1.650 1978 
31  1.650 2.035 

Trzy osie 

12 36 1.882 2.060 
36 40 1.882 2.560 
40  2.025 2.600 

 
 

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  od 
7 ton i poniżeR 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez 
podatnika podatku rolnego    –   423 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,  

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25694  – Poz. 4000 

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

silnikowy (w tonach) 
Otawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż mniej niż 
zawieszenie pneumatyczne lub 
z zawieszeniem uznawanym za 

równoważne 
inny system zawieszenia 

Jedna oś 

12 18 360 708 
18 25 1.298 1.528 
25 36 1.298 1.528 
36  1.300 1.535 

Dwie osie 

12 28 884 1.380 
28 33 884 1.414 
33 36 967 1.562 
36 38 1.175 1.767 
38  1.351 1.813 

Trzy osie 
12 36 1.003 1.414 
36 38 1.072 1.483 
38  1.141 1.540 

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

– mniej niż 30 miejsc             987 zł 
– równej lub wyższej niż 30 miejsc      1.807 zł 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane  wyłącznie do 
prowadzenia działalności związanych  z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakre-
sie:  
– dostarczania wody pitnej, 
– przewozu dzieci i młodzieży do placówek  oświatowo-wychowawczych, 
– ochrony  przeciwpożarowej.       

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Gminy w Przewornie. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
ANDRZEJ ŁUCZAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 318 –  25695  – Poz. 4001 

4001 

UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE 
NR XXIII/138/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie wysokości opłaty targoweR na terenie griny na 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), oraz art. 19 pkt1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy  w Przewornie  uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość opłaty targowej na 2009 rok 
w wysokości  10  zł.  

§ 2 

Otawka opłaty targowej obowiązuje przy sprzedaży 
we wszystkich formach  jej prowadzenia. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Przewornie. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
ANDRZEJ ŁUCZAK 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

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

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Okarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

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

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

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

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

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

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

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