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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25839  – Poz. 4052 i 4053 

4052 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
NR XXIII/149/2008 

z dnia 29 października 2008 r. 

uchwała zchwaha zca uchwała ac XIII/62/2007 Ra/2 Mhw adhw  Gcha2 Gc2miw 
Ślzadh z /aha 25 wczwśaha 2007 c. w apcawhw zchaa2 uchwał2 Ra/2 Mhw adhw  
Gcha2 Gc2miw Ślzadh z /aha 24 czwcwca 2003 c. ac X/49/2003 w apcawhw 
odcwślwaha  ahwdtic2ch  zaaa/   goapo/acdh  ahwcuchocośchach  ataaowhzc2ch 

właaaość Gcha2 Gc2miw Ślzadh 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 67 ust. 1a i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami) tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. 
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XIII/62/2007 Rady Miejskiej Gminy 
Gryfów Śląski z dnia 25 września 2007 r. w spra-
wie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski z dnia 24 czerwca 2003 r. nr X/49/2003 
w sprawie określenia niektórych zasad gospodarki 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Gryfów Śląski wprowadza się następujące zmiany: 
W § 1 pkt. 3 uchwały w miejsce dotychczasowej 
treści wprowadza się zapis „Załącznik nr 1 w treści 
wprowadzonej punktem 1 niniejszego paragrafu 
obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r., od dnia 
1 stycznia 2011 r. powtórnie obowiązuje załącznik 
nr 1 o treści dotychczasowej. 
 
 
 

§ 2 

Pozostała część uchwały pozostaje bez zmian.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta. 

§ 4 

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

 PRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ 

 ROBERT SKRZYPEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4053 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
NR XXIII/150/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w apcawhw atawwd ocaz zwolahwp w po/atdu o/ ahwcuchocośch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska Gminy Gryfów Ślą-
ski uchwala, co następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25840  – Poz. 4053 i 4054 

§ 1 

Określa się stawki podatku od nieruchomości obo-
wiązujące na terenie gminy: 
1. Od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na po-
trzeby mieszkalne – 0,55 zł od 1 m² po-
wierzchni uwytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 18,00 zł od 1 m² 
powierzchni uwytkowej,  

c) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na  prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie: zduństwa, 
szewstwa, dorabiania kluczy – 9,00 zł od 
1 m² powierzchni, 

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

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

f) pozostałych, wykorzystywanych na cele 
prowadzenia gospodarstwa domowego – 
komórki, szopy, stodoły – 4,00 zł od 1 m2   
powierzchni uwytkowej, 

g) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności powytku pu-
blicznego przez organizacje powytku publicz-
nego – 6,00 zł od 1 m² powierzchni uwytko-
wej. 

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

spodarczej bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,65 zł za 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 powytku pu-
blicznego przez organizacje powytku publicz-
nego – 0,25 zł od 1 m² powierzchni.  

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

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1. Budynki i grunty zajęte na prowadzenie działal-

ności w zakresie: kultury, pomocy społecznej, 
sportu oraz działalności charytatywno-
opiekuńczej. 

2. Nieruchomości zajęte na potrzeby strawy powar-
nych. 

3. Grunty zajęte na parki i cmentarze, 

§ 3 

Pomoc publiczna udzielana na podstawie niniejszej 
uchwały stanowi pomoc de minimis zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 
z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfów 
Śląski oraz opublikowaniu w prasie lokalnej. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XIV/75/2007 Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 października 
2007 r. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, ale nie wcześniej niw 1 stycznia 
2009 r. 
 
 
 
 PRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ GMINI 

 ROBERT SKRZYPEK 

 
 
 

4054 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
NR XXIII/152/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w apcawhw atawwd po/atdu o/ śco/diw tcaaapoctow2ch 

 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 (tekst jednolity z 
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst 
jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska Gmi-
ny Gryfów Śląski uchwala, co następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25841  – Poz. 4054 

§ 1 

Określa się następujące roczne stawki podatku od 
środków transportowych obowiązujące na terenie 
gminy:  

1. od samochodów cięwarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony 

włącznie                   –   640 zł 
b) powywej 5,5 tony do 9 ton 

włącznie                –   830 zł 
c) powywej 9 ton i mniejszej 

niw 12 ton         –   950 zł 

2. od samochodów cięwarowych w zalewności od 
liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojaz-
du i rodzaju zawieszenia: 
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-

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

mniej niw 13 ton              –   970 zł 
b) nie mniej niw 13 ton, 

mniej niw14 ton      – 1.030 zł 
c) nie mniej niw 14 ton, 

mniej niw 15 ton      – 1.060 zł 
d) nie mniej niw 15 ton     – 1.480 zł 

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

mniej niw 17 ton       – 1.430 zł 
b) nie mniej niw 17 ton, 

mniej niw 19 ton      – 1.560 zł 
c) nie mniej niw 19 ton, 

mniej niw 21 ton      – 1.660 zł 
d) nie mniej niw 21 ton, 

mniej niw 23 ton      – 1.770 zł 
e) nie mniej niw 23 ton, 

mniej niw 25 ton      – 1.880 zł 
f) nie mniej niw 25 ton     – 2.000 zł 

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

mniej niw 25 ton      – 2.180 zł 
b) nie mniej niw 25 ton, 

mniej niw 27 ton       – 2.290 zł 
c) nie mniej niw 27 ton, 

mniej niw 29 ton       – 2.400 zł 
d) nie mniej niw 29 ton, 

mniej niw 31 ton      – 2.530 zł  
e) nie mniej niw 31 ton    – 2.650 zł 

3. od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do uwywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdu 
od 3,5 tony i poniwej 12 ton    – 1.520 zł 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych  do  uwywania  z naczepą  lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdu, w zalewności od liczby osi, dopuszczal-
nej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawiesze-
nia: 

1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub innym i dopuszczalnej masie cał-
kowitej:  
a) nie mniej niw 12 ton, 

mniej niw 18 ton      – 1.650 zł 
b) nie mniej niw 18 ton, 

mniej niw 25 ton      – 1.760 zł 
c) nie mniej niw 25 ton, 

mniej niw 31 ton      – 1.880 zł 
d) nie mniej niw 31 ton     – 2.020 zł 

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

mniej niw 40 ton      – 2.010 zł 
b) nie mniej niw 40 ton      – 2.630 zł 

5. od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanym 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą  
od 7 ton i poniwej 12 ton            –   430 zł 

6. od przyczepy i naczepy z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą: 
1) o jednej osi z zawieszeniem  pneumatycznym 

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

mniej niw 18 ton      –   480 zł 
b) nie mniej niw 18 ton, 

mniej niw 25 ton      –   560 zł 
c) nie mniej niw 25 ton      –   680 zł 

2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub innym i dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niw 12 ton, 

mniej niw 28 ton      –   670 zł 
b) nie mniej niw 28 ton, 

mniej niw 33 ton      – 1.020 zł 
c) nie mniej niw 33 ton, 

mniej niw 38 ton       – 1.530 zł 
d) nie mniej niw 38 ton      – 1.990 zł 

3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub innym i dopuszczalnej masie całko-
witej  zespołu pojazdów:  
a) nie mniej niw 12 ton, 

mniej niw 38 ton      – 1.140 zł 
b) nie mniej niw 38 ton       – 1.530 zł 

7. od autobusów, w zalewności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniejszej niw 30 miejsc      –    830 zł 
b) równej lub wywszej niw 30 miejsc – 1.670 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski.  

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski oraz opublikowaniu w prasie lokalnej. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25842  – Poz. 4054, 4055 i 4056 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XIV/74/2007 Rady Miejskiej 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 26 październi-
ka 2007 roku.  
 
 
 
 
 
 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 2009 r. 
 
 
 PRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ GMINI 

 ROBERT SKRZYPEK 

 
 
 
 
 
 

4055 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
NR XXIII/153/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w apcawhw obahżwaha ścw/ahw  cwa2 adupu ż2ta /o oblhczwaha po/atdu colawgo 

 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 (tekst jednolity z 
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z 
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. 
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniwa się średnią cenę skupu wyta wynikającą 
z komunikatu Prezesa GUS przyjmowaną do obli-
czenia podatku rolnego na 2009 rok z kwoty 
55,80 zł do kwoty 40,00 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w wycie  po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, ale nie wcześniej niw 1 stycznia 
2009 roku. 
 
 PRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ GMINI 

 ROBERT SKRZYPEK 
 
 
 
 
 
 

4056 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
NR XXIII/154/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w apcawhw lhczb2 aow2ch lhcwac h pczwzaaczoa2ch /o w2/aaha w codu 2009  
aa w2doa2waahw tcaaapoctu /cogowwgo tadaiwdz 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, 
poz. 1371) Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwala, co następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25843  – Poz. 4056, 4057 i 4058 

§ 1 

Ustala się dla terenu Miasta i Gminy Gryfów Śląski 
limit 8 nowych licencji na wykonywanie transportu 
drogowego taksówką do wydania w roku 2009. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ GMINI 

 ROBERT SKRZYPEK 
 
 
 
 
 
 

4057 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 
NR 0150/XXXIII/237/08 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w apcawhw obahżwaha cwa2 adupu ż2ta /o cwliw w2chacu po/atdu colawgo 
w 2009 codu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
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 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniwa się średnią cenę skupu wyta do celów wy-
miaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny 
skupu wyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2008 r. (M. P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł 
za 1 dt do dwot2 37,00 zł za 1 /t. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Obornik Śląskich. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 stycz-
nia 2009 r. 
 
 
 PRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ 

 SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN 

 
 
 
 
 

4058 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 
NR 0150/XXXIII/238/08 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha w2aodośch atawwd po/atdu o/ ahwcuchocośch 
w 2009 codu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następu-
je: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25844  – Poz. 4058 i 4059 

§ 1 

Ustala się następujące roczne stawki podatku od 
nieruchomości na rok podatkowy 2009: 
1) od budynków lub ich części : 

a) mieszkalnych: 0,56 zł od 1 m2 powierzchni 
uwytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej: 18,20 zł od 1 m2 po-
wierzchni uwytkowej, 

– wykorzystywanych wyłącznie w okresie od 
1 maja do 30 września na hotele, motele,    
pensjonaty, schroniska młodziewowe, domy 
wycieczkowe oraz inne obiekty, w których    
wyłącznie w tym okresie są świadczone 
usługi hotelarskie, spełniające warunki usta-
wy    z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych i posiadające wpis do ewiden-
cji  właściwego organu: 10,00 zł od 1 m2 

powierzchni uwytkowej,  
c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym: 8,40 zł od 1 m2 po-
wierzchni uwytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych: 3,75 zł od 1 m2 powierzchni 
uwytkowej, 

e) pozostałych: 6,14 zł od 1 m2 powierzchni 
uwytkowej, 

2) od budowli: 
a) będących sieciami wodno-kanalizacyjnymi 

i stacjami uzdatniania wody 1% ich wartości, 
b) pozostałych 2% ich wartości, 
 
 
 

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

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków: 
0,68 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: 0,30 zł od 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki 
pozostałe lub ich części, które wchodziły w skład 
gospodarstwa rolnego przekazanego w zamian za 
emeryturę lub rentę i nie są związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej.   

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Obornik Śląskich. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 0150/XVII/79/07 z dnia 
30 października 2007 r. w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od nieruchomości 
w 2008 roku. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 stycz-
nia 2009 r. 
 
 
 PRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ 

 SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4059 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 
NR 0150/XXXIII/239/08 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w apcawhw  odcwślwaha  zaaa/  uatalaaha  h  pobocu  ocaz  twcchau  płataośch 
h w2aodośch atawwd opłat2 o/ poaha/aaha paiw ocaz zwolahwp o/ tw  opłat2 

 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.) i art. 18a oraz art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 3  ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska  w Obornikach Śląskich uchwala, co 
następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25845  – Poz. 4059 i 4060 

§ 1 

Wprowadza się opłatę od posiadania psów i ustala 
stawkę roczną w wysokości 30,00 zł od jednego 
psa. 

§ 2 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez we-
zwania do dnia 15 czerwca roku podatkowego, 
a w przypadku powstania obowiązku jej uisz-
czenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia 
powstania tego obowiązku. W przypadku po-
wstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia 
opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę 
zmniejsza się proporcjonalnie do liczby pełnych 
miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapła-
ty. 

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

§ 3 

Wpłaty opłaty mowna dokonywać bezpośrednio na 
konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich 
w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich: 
nr 13 95830009 0000 1007 2000 0016.   

§ 4 

1. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od 
osób, które: 
1) w roku podatkowym oznakowały psa przez 

wszczepienie mikroprocesora; 

2) posiadają na dzień płatności opłaty zaświad-
czenie o trzebieniu psa (kastracja);  

3) adoptowały psa bezdomnego z terenu gminy 
Oborniki Śląskie, wcześniej zgłoszonego do 
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śl. przeka-
zanego protokołem przez gminę. 

2. Obowiązek podatkowy ustaje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym posiadacz psa dokonał czynności, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Obornik Śląskich. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr 0150/XVII/81/07 z dnia 
30 października 2007 r. w sprawie określenia za-
sad ustalania i poboru oraz terminu płatności 
i wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz 
zwolnień od tej opłaty. 

§ 7 

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

 PRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ 

 SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4060 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRWE 
NR XXIX/196/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w apcawhw atawwd po/atdu o/ ahwcuchocośch aa cod 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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 ze zm.1) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.2) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z 
dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podat-
ków i opłat lokalnych w 2009 r. Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, 
co następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25846  – Poz. 4060 i 4061 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających 
osobowości prawnej, na których ciąwy obowiązek 
podatkowy, w następującej wysokości: 
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      – 0,64 zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha 
powierzchni        – 3,84 zł, 

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

2. Od budynków mieszkalnych lub ich części – od 
1 m2 powierzchni uwytkowej    – 0,58 zł. 

3. Od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej – od 
1 m2 powierzchni uwytkowej    – 16,63 zł. 

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 
1 m2 powierzchni uwytkowej    –   9,12 zł. 

5. Od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m2 
powierzchni uwytkowej      –   3,78 zł. 

6. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności powytku publicznego przez organiza-
cje powytku publicznego – od 1 m2 powierzchni 
uwytkowej          –   6,41 zł. 

7. Od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3–7 
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. zm.). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 

§ 3 

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

 MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, 

Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, w 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. 

Nr 162, poz. 1568, w 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, w 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, 

Dz. U. Nr 175, poz. 1457, w 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, w 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, 

Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w zmiany Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 225, 

poz. 1635, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. Nr 251, poz. 1847. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4061 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRWE 
NR XXIX/197/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w apcawhw w2aodośch atawwd po/atdu o/ śco/diw tcaaapoctow2ch 
aa cod 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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 ze zm.1) oraz art. 8 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 ze zm.2) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2009 r. Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co 
następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25847  – Poz. 4061 

§ 1 

Podatek od środków transportowych wynosi rocz-
nie: 

1. Od samochodów cięwarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu: 
a) powywej 3,5 tony do 5,5 tony 
 włącznie            675,00 zł 
b) powywej 5,5 tony do 9 ton 

włącznie         1.128,00 zł 
c) powywej 9 ton i mniejszej 

niw 12 ton        1.354,00 zł 

2. Od samochodów cięwarowych w zalewności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojaz-
du i rodzaju zawieszenia: 
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-

tycznym, zawieszeniem uznanym za równo-
wawne lub innym system zawieszenia osi 
jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niw 12 ton, 
 mniej niw 13 ton     1.355,00 zł 
b) nie mniej niw 13 ton, 
 mniej niw 14 ton     1.355,00 zł 
c) nie mniej niw 14 ton, 
 mniej niw 15 ton     1.355,00 zł 
d) nie mniej niw 15 ton    2.583,00 zł 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym, zawieszeniem uznanym za równowawne 
lub innym systemem zawieszenia osi jezd-
nych i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niw 12 ton, 
 mniej niw 17 ton     2.583,00 zł 
b) nie mniej niw 17 ton, 
 mniej niw 19 ton     2.583,00 zł 
c) nie mniej niw 19 ton, 
 mniej niw 21 ton     2.583,00 zł 
d) nie mniej niw 21 ton, 
 mniej niw 23 tony     2.583,00 zł 
e) nie mniej niw 23 ton, 
 mniej niw 25 ton     2.583,00 zł 
f) nie mniej niw 25 ton    2.583,00 zł 

3) o czterech osiach z zawieszeniem pneuma-
tycznym, zawieszeniem uznanym za równo-
wawne lub innym system zawieszenia osi 
jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niw 12 ton, 
 mniej niw 25 ton     2.583,00 zł 
b) nie mniej niw 25 ton, 
 mniej niw 27 ton     2.583,00 zł 
c) nie mniej niw 27 ton, 
 mniej niw 29 ton     2.583,00 zł 
d) nie mniej niw 29 ton, 
 mniej niw 31 ton     2.583,00 zł 
e) nie mniej niw 31 ton    2.583,00 zł 

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do uwywania łącznie z naczepą 
lub przyczepą  o  dopuszczalnej  masie  całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniwej 
12 ton           1.543,00 zł 

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do uwywania z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów, w zalewności od liczby osi i rodzaju 
zawieszenia: 

1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-
tycznym, zawieszeniem uznanym za równo-
wawne lub innym systemem zawieszenia osi 
jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów: 
a) nie mniej niw 12 ton, 
 mniej niw 18 ton     2.005,00 zł 
b) nie mniej niw 18 ton, 
 mniej niw 25 ton     2.005,00 zł 
c) nie mniej niw 25 ton, 
 mniej niw 31 ton     2.005,00 zł 
d) nie mniej niw 31 ton    2.024,00 zł 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym, zawieszeniem uznanym za równowawne 
lub innym systemem zawieszenia osi jezd-
nych i dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów: 
a) nie mniej niw 12 ton, 
 mniej niw 40 ton     2.024,00 zł 
b) nie mniej niw 40 ton    2.668,00 zł 

5. Od  przyczep  i  naczep,  z  wyjątkiem  związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego, które 
łącznie  z  pojazdem  silnikowym  posiadają do-
puszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniwej 
12 ton           1.354,00 zł 

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

zawieszeniem uznanym za równowawne lub 
innym system zawieszenia osi jezdnych i do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów: 
a) nie mniej niw 12 ton, 
 mniej niw 18 ton     1.344,00 zł 
b) nie mniej niw 18 ton, 
 mniej niw 25 ton     1.344,00 zł 
c) nie mniej niw 25 ton    1.344,00 zł 

2) od dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-
tycznym, zawieszeniem uznanym za równo-
wawne lub innym systemem zawieszenia osi 
jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów: 
a) nie mniej niw 12 ton, 
 mniej niw 28 ton     1.344,00 zł 
b) nie mniej niw 28 ton, 
 mniej niw 33 tony     1.344,00 zł 
c) nie mniej niw 33 tony, 
 mniej niw 38 ton     1.344,00 zł 
d) nie mniej niw 38 ton    1.998,00 zł 

3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym, zawieszeniem uznanym za równowawne 
lub innym systemem zawieszenia osi jezd-
nych i dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów: 
a) nie mniej niw 12 ton, 
 mniej niw 38 ton     1.579,00 zł 
b) nie mniej niw 38 ton    1.998,00 zł 

7. Od autobusów, w zalewności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniejszej niw 30 miejsc    1.065,00 zł 
b) równej lub wywszej niw 30 miejsc 1.407,00 zł 

 



Dziennik Urzędowy 
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§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 

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

 PREWODNIWZDWA RADI 

 MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, 

Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, w 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. 

Nr 162, poz. 1568, w 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, w 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, 

Dz. U. Nr 175, poz. 1457, w 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, w 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, 

Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w zmiany Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 225, 

poz. 1635, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. Nr 251, poz. 1847. 

 
 
 
 
 

4062 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRWE 
NR XXIX/198/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w apcawhw w2aodośch atawwd opłat2 o/ poaha/aaha paiw aa cod 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.1) oraz art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.2)  
Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania 
psów w następującej wysokości: 
1) od jednego psa      – 30,00 zł, 
2) od kawdego następnego psa  – 20,00 zł. 

§ 2 

1. Do poboru opłaty od posiadania psów ustala się 
administrację budynków mieszkalnych, tj.: 
a) Spółką Mieszkaniową Sp. z o.o. w Kamiennej 

Górze, do którego nalewy równiew pobór opła-
ty od posiadania psów od właścicieli budyn-
ków prywatnych, 

b) Spółdzielnię Mieszkaniową „Szarotka” w Ka-
miennej Górze. 

2. Wynagrodzenie dla jednostek wymienionych 
w pkt 1 za pobór, rozliczanie i przekazywanie na 
rachunek budwetu miasta, pobranych dochodów 
z tytułu opłaty od posiadania psów – ustala się 
w wysokości 10% pobranej i przekazanej opła-
ty. 

§ 3 

Osoby fizyczne, na których ciąwy obowiązek uisz-
czania opłaty od posiadania psów, obowiązane są 

dokonywać nalewnych wpłat – bwz wwzwaaha – /o 
31 cacca 2009 c. w daahw lub aa cachuawd baado-
w2 a/chahatcac h bu/2adiw chwazdala2ch, właści-
wej według miejsca zamieszkania, tj. Spółki Miesz-
kaniowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze oraz Spół-
dzielni  Mieszkaniowej  „Szarotka”  w  Kamiennej 
Górze. 

§ 4 

Opłata od posiadania psów nalewna jest w wysoko-
ści połowy stawki określonej w § 1, jeweli osoba 
fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 
30 czerwca roku podatkowego i jest płatna w ter-
minie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa. 

§ 5 

Pobraną przez administrację budynków mieszkal-
nych opłatę od posiadania psów Spółka Mieszka-
niowa Sp. z o.o. w Kamiennej Górze oraz Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej 
Górze, przekazuje na rachunek: Gmina Miejska Ka-
mienna Góra Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 
Nr 88 8395 0001 0013 4460 2003 0001, w ter-
minie do 15 dnia po upływie miesiąca, w którym 
przyjęto gotówkę do kasy. 
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§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 

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

 PRZEWODNIWZDWA RADI 

 MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, 

Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, w 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. 

Nr 162, poz. 1568, w 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, w 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, 

Dz. U. Nr 175, poz. 1457, w 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, w 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, 

Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w zmiany Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 225, 

poz. 1635, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. Nr 251, poz. 1847. 

 
 
 
 
 
 

4063 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRWE 
NR XXIX/200/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha wzociw mocculacz2 hamoccac h h /wdlacac h 
po/atdow2ch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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 ze zm.1)), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.2)), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 
ze zm.3)) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym  (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.4))  Rada Miejska w Kamiennej 
Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na pod-
stawek od nieruchomości: 
1) Określa się wzór informacji w sprawie podatku 

od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) Określa się wzór deklaracji na podatek od nieru-
chomości (DN-1) stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały; 

3) Określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane 
o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący za-
łącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) Określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane 
o zwolnieniach podatkowych w podatku od nie-
ruchomości” (ZN-1/B) stanowiący załącznik nr 4 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

W  zakresie  informacji  i  deklaracji  na  podatek 
rolny: 
1) Określa się wzór informacji w sprawie podatku 

rolnego (IR-1) stanowiący załącznik nr 5 do ni-
niejszej uchwały; 

2) Określa się wzór deklaracji na podatek rolny 
(DR-1) stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej 
uchwały; 

3) Określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek rolny – „Dane o nierucho-
mościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącz-
nik nr 7 do niniejszej uchwały; 

4) Określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnie-
niach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” 
(ZR-1/B) stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej 
uchwały. 

 



Dziennik Urzędowy 
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§ 3 

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na poda-
tek leśny: 
1) Określa się wzór informacji w sprawie podatku 

leśnego (IL-1) stanowiący załącznik nr 9 do ni-
niejszej uchwały; 

2) Określa się wzór deklaracji na podatek leśny 
(DL-1) stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej 
uchwały; 

3) Określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek leśny – „Dane o nierucho-
mościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącz-
nik nr 11 do niniejszej uchwały; 

4) Określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnie-
niach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B) 
stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwa-
ły. 

 
 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXVII/A/194/2004 Rady 
Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 17 listopada 
2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy 
niezbędnych do wymiaru i poboru następujących 
podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Kamiennej Góry. 

§ 6 

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

 MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA 
 
------------------- 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, 

Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, w 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. 

Nr 162, poz. 1568, w 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, w 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, 

Dz. U. Nr 175, poz. 1457, w 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, w 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, 

Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w zmiany Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 225, 

poz. 1635, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. Nr 251, poz. 1847. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: w 2005 r. Dz. U. Nr 143, poz. 1199, w 2006 r. Dz. U. 

Nr 191, poz. 1412, Dz. U. Nr 249, poz. 1825, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, w 2007 r. Dz. U. Nr 109, poz. 747 w 2008 r. Dz. U. 

Nr 116, poz. 730. 

4) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone: w 2002 r. Dz. U. Nr 216, poz. 1826, w 2005 r. Dz. U. Nr 164, 

poz. 1365, Dz. U. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. Nr 179, poz. 1484, w 2006 r. Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249, 

poz. 1825, w 2008 r. Dz. U. Nr 116, poz. 730. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 
NR XIX/206/08 

z dnia 2 grudnia 2008 r. 

w apcawhw obahżwaha ścw/ahw  cwa2 adupu ż2ta /la cwliw oblhczaaha 
po/atdu colawgo 

 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. 159, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 156, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 133, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 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 1993 r. Nr 94, poz. 43, 
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, 
poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, 
poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 
i Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1419, 
Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 i Nr 143, poz. 1199) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Obniwa się średnią cenę skupu wyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2008 r. określoną w ko-
munikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go z dnia 17 października 2008 r. w sprawie śred-
niej ceny skupu wyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2008 r. (M. P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 
55,80 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 80/100) 
do kwoty 15,00 zł (piętnaście złotych) za 1 q, jako 
podstawę do obliczania podatku rolnego. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Polkowic. 
 
 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XI/122/07 Rady Miejskiej 
w Polkowicach z dnia 30 listopada 2007 r. 
w sprawie obniwki średniej ceny skupu wyta dla 
celów obliczania podatku rolnego. 

§ 4 

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

 STEFAN CIŻMAR 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRWEGOMIU 
NR 66/08 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w apcawhw obahżwaha ścw/ahw  cwa2 adupu ż2ta /la cwliw w2chacu 
po/atdu colawgo 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 6 ust. 3, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzegomiu 
uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Obniwa się cenę skupu wyta do celów wymiaru 
podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny 
skupu wyta za okres pierwszych trzech kwarta-
łów 2008 r. (M. P. Nr 81, poz. 717), stanowią-
cą podstawę obliczania podatku rolnego na tere-
nie Gminy Strzegom z kwoty 55,80 zł za 1 dt na 
kwotę 38,00 zł za 1 dt.  

2. Wena skupu wyta ustalona w ust. 1 obowiązuje 
od 1 stycznia 2009 roku. 

§ 2 

Podatek rolny płatny jest za pośrednictwem ban-
ków, urzędów pocztowych na koszt zobowiązane-
go oraz w kasie Urzędu Miejskiego i za pośrednic-
twem inkasentów. 
 
 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Strzegomia. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 94/07 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 21 listopada 2007 r. w spra-
wie obniwenia średniej ceny skupu wyta dla celów 
wymiaru podatku rolnego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ 

 TADEUSZ WASYLISZYN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRWEGOMIU 
NR 67/08 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w apcawhw atawwd po/atdu o/ ahwcuchocośch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 5, art. 6 ust. 12, 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 z późn. 
zm) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomo-
ści obowiązujące od dnia 1 stycznia 2009 roku 
w następującej wysokości:  
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,73 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 powytku pu-
blicznego przez organizacje powytku publicz-
nego – 0,22 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni 

uwytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 19,07 zł od 1 m2 
powierzchni uwytkowej, 

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

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności powytku pu-
blicznego przez organizacje powytku publicz-
nego, z wyjątkiem budynków składowych, to 
jest komórek niezwiązanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego, oraz pomieszczeń go-
spodarczych po byłych gospodarstwach rol-
nych (z wyjątkiem zajętych na działalność 
gospodarczą inną niw rolnicza lub leśna), 
a będących w posiadaniu emerytów lub ren-
cistów z tytułu prowadzenia gospodarstwa 
rolnego – 6,50 zł od 1 m2 powierzchni uwyt-
kowej, 

f) składowych, to jest komórek niezwiązanych 
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, oraz 
pomieszczeń gospodarczych po byłych go-
spodarstwach rolnych  (z wyjątkiem zajętych 
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na działalność gospodarczą inną niw rolnicza 
lub leśna), a będących w posiadaniu emery-
tów lub rencistów z tytułu  prowadzenia go-
spodarstwa rolnego – 3,66 zł od 1 m2 po-
wierzchni uwytkowej, 

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 z opodatkowania podatkiem od nieru-
chomości budynki gospodarcze słuwące wyłącznie 
działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych, 
połowone na gruntach innych niw uwytki rolne. 

§ 3 

1. Podatek od nieruchomości z terenu miasta i wsi 
płatny jest za pośrednictwem banków, urzędów 
pocztowych na koszt zobowiązanego oraz w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, 
wchodzący w skład zobowiązania pienięwnego, 
płatny jest za pośrednictwem inkasentów, 

w kasie Urzędu Miejskiego lub za pośrednic-
twem banków i urzędów pocztowych na koszt 
zobowiązanego. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 95/07 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 21 listopada 2007 r. w spra-
wie stawek podatku od nieruchomości. 

§ 5 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi 
Strzegomia. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ 

 TADEUSZ WASYLISZYN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRWEGOMIU 
NR 68/08 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w apcawhw atawwd po/atdu o/ śco/diw tcaaapoctow2ch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Strzegomiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się stawki roczne podatku od środków 
transportowych obowiązujące od 1 stycznia 
2009 r. od jednego środka transportowego w na-
stępującej wysokości: 

1) samochody cięwarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej powywej 3,5 tony i poniwej 12 ton, 
w zalewności od dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu: 
a) powywej 3,5 tony do 5,5 tony 

włącznie        –    550,00 zł, 
b) powywej 5,5 tony do 7 ton 

włącznie        –    850,00 zł, 
c) powywej 7 ton do 9 ton 

włącznie        – 1.000,00 zł, 
d) powywej 9 ton do poniwej 

12 ton         – 1.150,00 zł; 

2) samochody cięwarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wywszej niw 12 ton, w za-
lewności od liczby osi i dopuszczalnej masy cał-
kowitej pojazdu: 

a) dwie osie 
– nie mniej niw 12 ton  

mniej niw 15 ton     – 1.200,00 zł, 
– nie mniej niw 15 ton    – 1.400,00 zł, 

b) trzy osie 
– nie mniej niw 12 ton  

mniej niw 19 ton     – 1.800,00 zł, 
– nie mniej niw 19 ton  

mniej niw 25 ton     – 1.900,00 zł, 
– nie mniej niw 25 ton    – 2.200,00 zł, 

c) cztery osie i więcej     – 2.200,00 zł; 

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do 
uwywania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
od 3,5 tony i poniwej 12 ton   – 1.000,00 zł; 

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do 
uwywania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wywszej niw 12 ton, w zalewności od 
liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojaz-
du: 
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a) dwie osie        – 1.750,00 zł, 
b) trzy osie:  

– nie mniej niw 12 ton – do 36 ton 
włącznie       – 2.000,00 zł, 

– więcej niw 36 ton     – 2.200,00 zł; 
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
witą od 7 ton i poniwej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 
600,00 zł; 

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
witą równą lub wywszą niw 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 
w zalewności od liczby osi i dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu: 
a) 1 oś          –    900,00 zł, 
b) 2 osie: 

– nie mniej niw 12 ton – mniej 
niw 28 ton       – 1.000,00 zł, 

– nie mniej niw 28 ton    – 1.500,00 zł, 
c) 3 osie         – 1.500,00 zł; 

7) autobusy: 
a) do 15 miejsc włącznie    –    500,00 zł, 
b) od 16 do 29 miejsc włącznie  –    750,00 zł, 
c) równej lub wywszej niw 

30 miejsc        – 1.250,00 zł. 

§ 2 

Podatek od środków transportowych płatny jest za 
pośrednictwem banków, urzędów pocztowych na 
koszt zobowiązanego lub w kasie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu. 

§ 3 

Traci moc uchwala nr 96/07 z dnia 21 listopada 
2007 r. Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Strzegomia. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ 

 TADEUSZ WASYLISZYN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRWEGOMIU 
NR 71/08 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

o zchaahw uchwał2 w apcawhw uatalwaha gica2ch atawwd opłat za uaługh 
w zadcwahw  o/bhwcaaha o/pa/iw docuaala2ch  ocaz opciżahaaha  zbhocahdiw 

bwzo/pł2wow2ch h tcaaapoctu ahwcz2atośch chwdł2ch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., 
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzegomiu 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 55/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych oraz oprówniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmie-

nie: 
„1) stawka za odbiór 1 m3 odpadów komunal-

nych niesegregowanych na terenie gminy 
Strzegom – 64,70 zł/m3 + 4,53 zł/m3 

(7% podatek VAT) t 69,23 zł/m3, 

 2) stawka  za  oprównianie  zbiorników  bezod-
pływowych i transport nieczystości ciekłych 
z terenu gminy Strzegom – 24,18 zł/m3 + 
1,69 zł/m3 (7% podatek VAT) t 
25,87 zł/m3”. 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3 
Do właścicieli nieruchomości określonych w § 1 
ust. 2 niniejszej uchwały, na których zgodnie 
z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach  nie ciąwy  obowiązek  przyłączenia 
nieruchomości  do sieci  kanalizacyjnej,  a  takwe 
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do właścicieli nieruchomości, których obowiązek 
dotyczy, w okresie jednego roku od oddania 
nowej sieci kanalizacji sanitarnej do eksploatacji 
lub w okresie jednego roku od wezwania do wy-
konania przyłączenia do istniejącej juw sieci kana-
lizacyjnej, stosuje się stawkę opłaty niwszą od 
określonej w § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały, w wyso-
kości: 
– 20,03 zł/m3 + 1,40 zł/m3 (7% podatek VAT) 

t 21,43 zł/m3”. 
 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Strzegomia. 

§ 3 

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

 PRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ 

 TADEUSZ WASYLISZYN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STREGOMIU 
NR 73/08 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha lhczb2 pczwzaaczoa2ch /o w2/aaha w codu dalwa/aczo-
w2c  2009  aow2ch  lhcwac h   aa  w2doa2waahw  tcaaapoctu  /cogowwgo 

tadaiwdz aa obazaczw gcha2 Stczwgoc 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, 
poz. 874 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się liczbę przeznaczonych do wydania 
w roku kalendarzowym 2009 nowych licencji na 
wykonywanie transportu drogowego taksówką na 
obszarze gminy Strzegom w ilości  trzech licencji. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Strzegomia.  
 
 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w wycie z dniem 1 stycznia 
2009 r. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ 

 TADEUSZ WASYLISZYN 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25882  – Poz. 4070 i 4071 

4070 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRWEGOMIU 
NR 74/08 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w apcawhw uatalwaha w2aodośch wdwhwalwatu phwahażawgo /la człoadiw 
Ochotahcz2ch Stcaż2 Pożaca2ch Gcha2 Stczwgoc, uczwatahczzc2ch 
w /zhałaahu  catowahcz2c  lub azdolwahu  pożacahcz2c, ocgaahzowaa2c pczwz 

Papatwowz Stcaż Pożacaz lub gchaa 

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

 
 

§ 1 

Dla członków Ochotniczych Strawy Powarnych Gmi-
ny Strzegom ustala się ekwiwalent pienięwny 
w wysokości: 
1) 15,00 złotych (słownie: piętnaście złotych) – za 

kawdą godzinę udziału w szkoleniu ratowniczym, 
2) 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) – za 

kawdą godzinę udziału w szkoleniu powarniczym 
organizowanym przez Państwową Straw Powarną 
lub gminę. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Strzegomia. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 56/08 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30 września 2008 r. w spra-

wie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięwnego 
dla członków Ochotniczych Strawy Powarnych Gmi-
ny Strzegom, uczestniczących w działaniu ratowni-
czym lub szkoleniu powarniczym, organizowanym 
przez Państwową Straw Powarną lub gminę. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 
 
 
 PRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ 

 TADEUSZ WASYLISZYN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4071 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRWELINA 
NR XXV/219/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha w2aodośch atawwd w po/atdu o/ ahwcuchocośch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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 ze zmianami( oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze 
zmianami) w związku z pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 
lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i 
opłatach lokalnych w 2009 roku (M. P. z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 59, 
poz. 531) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25883  – Poz. 4071 i 4072 

§ 1 

Roczne stawki podatku od nieruchomości na tere-
nie Miasta i Gminy Strzelin uchwala się w następu-
jącej wysokości: 
1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,62 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,85 zł 
od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności powytku pu-
blicznego przez organizacje powytku publicz-
nego – 0,23 zł od 1 m2 powierzchni, 

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

uwytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 18,26 zł od 1 m2 
powierzchni uwytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 8,85 zł od 1 m2 po-
wierzchni uwytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3,60 zł od 1 m2 powierzchni 
uwytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności powytku pu-
blicznego przez organizacje powytku publicz-

nego – 6,38 zł od 1 m2 powierzchni uwytko-
wej, 

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Strzelin. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XV/115/07 Rady Miejskiej 
Strzelina z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek w podatku od nieru-
chomości (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego 
z 2007 r. Nr 294, poz. 3786). 

§ 4 

1. Stawki podatku określone w niniejszej uchwale 
obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 r. 

2. Uchwała po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego zostanie wywie-
szona na tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Strzeli-
na oraz rozplakatowana w miejscach publicz-
nych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 WIWEPRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ 

 EDWARD BALCER 
 
 
 
 
 
 
 
 

4072 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRWELINA 
NR XXV/220/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha w2aodośch atawwd po/atdu o/ śco/diw 
tcaaapoctow2ch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze 
zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 
2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązu-
jących w 2009 r. (M. P. z dnia 20 października 2008 r. Nr 78, poz. 692) 
oraz z pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lica 2008 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2009 r. (M. P. z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada Miejska 
Strzelina uchwala, co następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25884  – Poz. 4072 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Strzelin na rok 2009 
w następującej wysokości: 
 

1. O/ aacocho/iw chażacow2ch o /opuazczalaw  caahw całdowhtw  po az/u: 
a) powywej 3,5 tony do 5,5 tony    607,00 
b) powywej 5,5 tony do 9 ton      728,99 
c) powywej 9 ton i poniwej 12 ton    908,00 

 

2. O/ aacocho/iw chażacow2ch o /opuazczalaw  caahw całdowhtw  ciwaw  lub w2żazw  ahż 12 toa 
w zalwżaośch o/ lhczb2 oah h co/za u zawhwazwaha: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowawne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

DWIE OSIE 
12 13 1 031,00 1 456,00 
13 14 1 031,00 1 456,00 
14 15 1 031,00 1 456,00 
15  1 031,00 1 456,00 

TRZI OSIE 
12 17 1 178,00 1 832,00 
17 19 1 178,00 1 832,00 
19 21 1 211,00 1 941,00 
21 23 1 211,00 1 941,00 
23 25 1 211,00 1 941,00 
25  1 211,00 1 941,00 

WZTERI OSIE I WIĘWEJ 
12 25 1 922,00 2 658,00 
25 27 1 922,00 2 658,00 
27 29 1 922,00 2 658,00 
29 31 1 941,00 2 658,00 
31  1 941,00 2 658,00 

 

3. O/ chzgahdiw aho/łow2ch h balaatow2ch pcz2atoaowaa2ch /o uż2waaha łzczahw z aaczwpz lub pcz2czw-
pz o /opuazczalaw  caahw całdowhtw  zwapołu po az/iw: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony      219,00 
b) powywej 5,5 tony do 9 ton      254,00 
c) powywej 9 ton i poniwej 12 ton    304,00 

 

4. O/ chzgahdiw aho/łow2ch h balaatow2ch pcz2atoaowaa2ch /o uż2waaha łzczahw z aaczwpz lub pcz2czw-
pz o /opuazczalaw  caahw całdowhtw  zwapołu po az/iw ciwaw  lub w2żazw  ahż 12 toa: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 
ciągnik + naczepa, 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowawne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

DWIE OSIE 
12 18    363,00    544,00 
18 25 1 698,00 2 054,00 
25 31 1 698,00 2 054,00 
31  2 054,00 2 054,00 

TRZI OSIE I WIĘWEJ 
12 40 2 002,00 2 054,00 
40  2 002,00 2 658,00 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25885  – Poz. 4072 

5. O/ pcz2czwp h aaczwp, dticw łzczahw z po az/wc ahlahdow2c poaha/a z /opuazczalaz caaa całdowhtz o/ 
7 toa h poahżw  12 toa, z w2 ztdhwc zwhzzaa2ch z /zhałalaośchz colahczz pcowa/zoaz pczwz po/atahda 
po/atdu colawgo: 
a) od 7 ton i poniwej 12 ton  182,00 

 
6. O/ pcz2czwp h aaczwp, dticw łzczahw z po az/wc ahlahdow2c poaha/a z /opuazczalaz caaa całdowhtz 

ciwaz lub w2żazz ahż 12 toa, z w2 ztdhwc zwhzzaa2ch z /zhałalaośchz colahczz pcowa/zoaz pczwz po-
/atahda po/atdu colawgo: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 
naczepa + pojazd 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowawne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

JEDNA OŚ 
12 18    194,00    363,00 
18 25 1 333,00 1 577,00 
25  1 333,00 1 577,00 

DWIE OSIE 
12 28    987,00 1 501,00 
28 33    987,00 1 501,00 
33 38    987,00 1 501,00 
38  1 336,00 1 975,00 

TRZI OSIE 
12 38 1 096,00 1 500,00 
38  1 096,00 1 500,00 

 
7. O/ autobuaiw, w zalwżaośch o/ lhczb2 chw ac /o ahw/zwaha: 

a) mniejszej niw 30 miejsc         908,00 
b) równej lub wywszej niw 30 miejsc   1.941,00 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych: środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do 
przewozu dzieci i młodziewy do placówek oświatowo-wychowawczych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XV/116/07 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolno-
śląskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. Nr 294, poz. 3787) oraz uchwała zmieniająca ww. uchwałę 
nr XVI/137/07  Rady Miejskiej Strzelina  z dnia 28 grudnia 2007 r.  (Dziennik Urzędowy Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. Nr 10, poz. 150). 

§ 5 

Uchwała po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego zostanie wywieszona na 
tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Strzelina oraz rozplakatowana w miejscach publicznych. 

§ 6 

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

 EDWARD BALCER 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25886  – Poz. 4073 i 4074 

4073 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRWELINA 
NR XXV/221/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w apcawhw opłat2 o/ poaha/aaha paiw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
i art. 18a ust. 1, 19 pkt 1f 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.) zarządza 
się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwałą niniejszą Rada Miejska Strzelina: 
1. wprowadza na terenie gminy opłatę od posiada-

nia psów; 
2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania 

psów; 
3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy 

płatności opłaty od posiadania psów. 

§ 2 

Wprowadza się na terenie Gminy Strzelin opłatę od 
posiadania psów. 

§ 3 

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala 
się w wysokości 54,00 zł od jednego psa. 

§ 4 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez we-
zwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, 
lub w ciągu 14 dni od dnia posiadania psa. 

2. Opłatę od posiadania psów pobiera się w wyso-
kości połowy obowiązującej stawki, jeweli zobo-
wiązany nabył psa po dniu 30 czerwca roku po-
datkowego. 

 

§ 5 

Wpłaty opłaty mowna dokonywać bezpośrednio 
w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie lub na 
rachunek Urzędu. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Strzelin. 

§ 7 

Uchwała po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego zostanie wywieszona 
na tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Strzelina oraz 
rozplakatowana w miejscach publicznych. 

§ 8 

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

 EDWARD BALCER 

 
 
 
 
 
 
 
 

4074 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRWELINA 
NR XXV/222/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w apcawhw obahżwaha ścw/ahw  cwa2 adupu ż2ta pcz2 cowaaw   ado po/atawa 
oblhczwaha po/atdu colawgo w 2009 codu aa obazaczw Gcha2 Stczwlha 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1596 
ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rol-
nym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) Rada Miejska 
Strzelina uchwala, co następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25887  – Poz. 4074 i 4075 

§ 1 

Obniwa się średnią cenę skupu wyta za pierwsze trzy 
kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, 
określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego (ogłoszoną w Monitorze Polskim 
z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717) 
przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku 
rolnego w 2009 roku do kwoty 47,00 zł za 1 q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Strzelin. 
 
 
 
 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie oraz 
przez rozplakatowanie w miejscach publicznych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 WIWEPRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ 

 EDWARD BALCER 

 
 
 
 

4075 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SWKLARSKIEJ PORIBIE 
NR XXIX/131/08 

z dnia 21 listopada 2008 r. 

w apcawhw po/atdu o/ ahwcuchocośch 

 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 ust. 1–4 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości od osób fizycz-
nych i prawnych wynoszą rocznie: 
1. o/ gcuatiw: 

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: 
a) zabudowanych – związanych z budynkami 

mieszkalnymi – 0,34 zł od 1 m2 po-
wierzchni, 

b) dzierwawionych od gminy, zajętych na 
ogródki przydomowe – 0,23 zł od 1 m2 

powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działalności 
powytku publicznego przez organizacje po-
wytku publicznego – 0,37 zł od 1 m2 po-
wierzchni; 

2. o/ bu/2adiw lub hch czaśch: 
1) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na po-

trzeby mieszkalne – 0,57 zł od 1 m2 po-
wierzchni uwytkowej, 

2) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na po-
trzeby mieszkalne, w których zastosowano 
do ich ogrzewania wyłącznie proekologiczne 
źródła ciepła – 0,29 zł od 1 m2 powierzchni 
uwytkowej, 

3) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz części budynków mieszkal-
nych zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 19,38 zł od 1 m2 powierzchni 
uwytkowej, 

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

5) zajętych na prowadzenie działalności w za-
kresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 
4,00 zł od 1 m2  powierzchni uwytkowej,  

6) niemieszkalnych: 
a) garawy wolno stojących – 5,12 zł od 1 m2 

powierzchni uwytkowej, 
b) budynków gospodarczych – 4,53 zł od 

1 m2 powierzchni uwytkowej, 
c) pozostałych budynków, w tym zajętych 

na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności powytku publicznego przez organi-
zacje powytku publicznego – 6,64 zł od 1 
m2 powierzchni uwytkowej; 
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3. o/ bu/owlh zwhzzaa2ch z pcowa/zwahwc /zhałal-
aośch goapo/acczw   
– 2% ich wartości, określonej na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

1. Za proekologiczne źródło ciepła, o których mowa 
w § 1 ust. 2 pkt 2, uwawa się urządzenia wyko-
rzystujące: paliwo gazowe, olej opałowy, ener-
gię elektryczną, wiatrową i słoneczną, a takwe 
nagrzewnice powietrza opalane drewnem lub 
energią słoneczną, ekologiczne kotły opalane 
drewnem oraz kotły retorowe na węgiel kamien-
ny sortymentu groszek energetyczny.  

2. O zastosowanie stawki podatku określonej 
w § 1 ust. 2 pkt 2 ubiegać się mogą właściciele 
budynków mieszkalnych i/lub lokali mieszkal-
nych, którzy w sposób trwały zrezygnowali 
z tradycyjnego ogrzewania węglowego (kokso-
wego).  

3. Zastosowanie stawki podatku, o której mowa 
w ust. 2 niniejszego paragrafu, następuje na 
wniosek podatnika i obowiązuje od 1 dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym za-
interesowany udokumentował zainstalowanie 
proekologicznego systemu grzewczego. 

4. Wnioskodawca obowiązany jest przedłowyć wraz 
z wnioskiem oświadczenie o stosowaniu do 
ogrzewania budynku (lokalu) wyłącznie proeko-
logicznego źródła ciepła, sporządzone na formu-

larzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, następnie składać takie oświadczenie 
na początku kawdego roku podatkowego, w ter-
minie do dnia 15 stycznia, pod rygorem utraty 
prawa do ulgi. 

5. Niezłowenie w danym roku podatkowym oświad-
czenia, o którym mowa w ust. 4, skutkować 
będzie utratą prawa do korzystania z obniwonej 
stawki podatku w tym roku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Szklarskiej Poręby. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XV/137/07 Rady Miejskiej 
w Szklarskiej Porębie z dnia 30 października 
2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i obowiązuje od roku 
2009 roku.  
 
 
 
 PRZEWODNIWZDWI RADI 

 GRZEGORZ SOKOLIŃSKI 
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Wałzczahd ac 1 /o uchwał2 Ra/2 Mhw adhw  
w Szdlacadhw  Pocabhw ac XXIX/331/08 
z /aha 21 lhatopa/a 2008 c. dpoz. 4075s 
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4076 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SWKLARSKIEJ PORIBIE 
NR XXIX/332/08 

z dnia 21 listopada 2008 r. 

w apcawhw opłat2 chw acoww  

 Na podstawie 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 ze zm.) w związku z art. 19 pkt 1 lit. „b” oraz pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska 
w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje : 

 
 

§ 1 

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych 
przebywających dłuwej niw dobę w celach wypo-
czynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, na 
terenie miasta Szklarska Poręba. 

§ 2 

Wpcowa/za aha opłata chw acowz za daż/2 /zhwp 
pob2tu w w2aodośch: 1,85 zł. 

§ 3 

Za inkaso opłaty miejscowej czyni się odpowie-
dzialnymi właścicieli lub dzierwawców obiektów 
dokonujących czynności meldunkowych. 

§ 4 

Zainkasowana opłata miejscowa płatna jest 
w okresach miesięcznych na rachunek Urzędu Miej-
skiego w Szklarskiej Porębie w ciągu 10 dni po 
upływie danego miesiąca. 

§ 5 

Za pobór opłaty miejscowej ustala się wynagrodze-
nie w wysokości 10% zainkasowanych kwot. 

§ 6 

Wypłata prowizji następuje na wniosek. 

§ 7 

Od opłaty miejscowej, oprócz zwolnień ustawo-
wych wymienionych w art. 17 ust. 2 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, zwolniony jest in-
dywidualny pobyt dzieci do lat 7. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Szklarskiej Poręby. 

§ 9 

Traci moc uchwała nr XV/139/07 Rady Miejskiej 
w Szklarskiej Porębie z dnia 30 października 
2007 roku w sprawie opłaty miejscowej. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i obowiązuje od roku 
2009. 
 
 
 PRZEWODNIWZDWI RADI 

 GRZEGORZ SOKOLIŃSKI 

 
 
 
 
 
 

4077 

UCHWAŁA RADY MIASTA SWKLARSKA PORIBA 
NR 333/08 

z dnia 21 listopada 2008 r. 

w apcawhw uatalwaha w2aodośch wdwhwalwatu phwahażawgo /la człoadiw 
Ochotahczw  Stcaż2 Pożacaw  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochro-
nie przeciwpowarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 
z późn. zm.) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Wzłonek Ochotniczej Strawy Powarnej w Szklarskiej 
Porębie za uczestnictwo: 
1. w działaniach ratowniczych otrzymuje ekwiwa-

lent pienięwny w wysokości 1/175 przeciętnego 
wynagrodzenia ogłaszanego w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski” za kawdą rozpoczętą godzinę udziału 
w działaniach ratowniczych, 

2. w szkoleniach powarniczym organizowanym 
przez Państwową Straw Powarną lub gminę 
otrzymuje ekwiwalent pienięwny w wysokości 
1/200 przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego 
w Dzienniku Urzędowym  Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski” za kawdą rozpoczętą go-
dzinę udziału w szkoleniu. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Szklarskiej Poręby. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w wycie po 14 dniach od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
 
 

 PRZEWODNIWZDWI RADI 

 GRZEGORZ SOKOLIŃSKI 

 
 

4078 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 
NR XLIII/201/2008 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w apcawhw obahżwaha cwa2 adupu ż2ta  ado po/ataw2 /o aalhczwaha 
po/atdu colawgo 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniwa się cenę skupu wyta za 1 q określoną 
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 17 października 2008 r. przyjmo-
waną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego, 
z kwoty 55,80 zł do kwoty 35,00 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Ścinawy. 

§ 3 

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

 JAN TOMASZ KOTAPKA 
 
 

4079 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 
NR XLIII/202/2008 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w apcawhw uatalwaha w2aodośch atawwd po/atdu o/ ahwcuchocośch 
ocaz zwolahwp o/ po/atdu o/ ahwcuchocośch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 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.) oraz obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (Monitor Polski z 2008 r. Nr 59, 
poz. 531) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości: 
1) od gruntów: 

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

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni        –   3,88 zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności powytku pu-
blicznego przez organizacje powytku publicz-
nego od 1 m2 powierzchni    –   0,27 zł, 

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

wej           –   0,62 zł, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

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

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni 
uwytkowej        –   9,23 zł, 

d) zajętych  na  prowadzenie  działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od  1 m2  powierzchni uwytko-
wej           –   3,98 zł, 

e) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
wytku  publicznego  przez  organizacje  powyt-
ku publicznego od 1 m2 powierzchni uwytko-
wej           –   6,64 zł, 

f) gospodarczych i inwentarskich posadowio-
nych na gruntach objętych podatkiem rolnym 
lecz niestanowiących gospodarstwa rolnego 

w rozumieniu ustawy o podatku rolnym od 
1 m2 powierzchni uwytkowej   –   3,32 zł, 

3) od budowli         – 2% ich wartości. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grun-
ty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich 
części, zajęte na cele: 
a) gospodarki komunalnej, 
b) pomocy społecznej, 
c) ochrony przeciwpowarowej, 
d) kulturalne, kultury fizycznej i sportu 
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej. 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości – nie-
ruchomości zajęte na cmentarze. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XX/89/2007 Rady Miejskiej 
w Ścinawie z dnia 26 października 2007 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieru-
chomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Ścinawy. 

§ 5 

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

 JAN TOMASZ KOTAPKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4080 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 
NR XLIII/203/2008 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha w2aodośch atawwd po/atdu o/ śco/diw 
tcaaapoctow2ch h zwolahwp w t2c po/atdu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 i art. 12 ust. 4  
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.) oraz obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (Monitor Polski z 2008 r. Nr 59, 
poz. 531) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych 
 

1. od samochodów cięwarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powywej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  – 458,00 zł 
b) powywej 5,5 tony do 9 ton włącznie   – 686,00 zł 
c) powywej 9 ton i poniwej 12 ton     – 915,00 zł 

 

2. od samochodów cięwarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wywszej niw 12 ton: 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowawne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwhw oahw 
12 15 1.430,00 1.600,00 
15  1.478,00 1.705,00 

Tcz2 oahw 
12 25 1.714,00 1.830,00 
25  1.818,00 1.932,00 

Cztwc2 oahw h whacw  
12 27 1.600,00 2.428,00 
27 31 2.058,00 2.644,00 
31  2.160,00 2.644,00 

 

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uwywania łącznie z naczepą lub przycze-
pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniwej 12 ton: 
a) ciągników siodłowych   – 1.486,00 zł 
b) ciągników balastowych   – 1.486,00 zł 

 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uwywania łącznie z naczepą lub przycze-
pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wywszej niw 12 ton: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowawne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwhw oahw 
12 18 1.371,00 1.486,00 
18 25 1.705,00 1.943,00 
25 31 1.818,00 1.988,00 
31  1.932,00 2.080,00 

Tcz2 oahw 
12 40 1.876,00 2.012,00 
40  2.045,00 2.691,00 

 

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniwej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: 
– od 7 ton i poniwej 12 ton  – 1.144,00 zł 

 

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wywszą niw 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowawne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Jw/aa oś 
12 18 1.029,00 1.086,00 
18 25 1.144,00 1.259,00 
25  1.250,00 1.363,00 

Dwhw oahw 
12 28 1.307,00 1.478,00 
28 38 1.486,00 1.645,00 
38  1.591,00 1.989,00 

Tcz2 oahw 
12 38 1.591,00 1.591,00 
38  1.762,00 1.932,00 

 
7. od autobusów, w zalewności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niw 30 miejsc      – 1.544,00 zł 
b) równej lub wywszej niw 30 miejsc   – 1.943,00 zł 

§ 2 

1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 wyprodukowanych przed 1999 r. stawki podatku 
zwiększa się i określa się w wysokości: 
a) od samochodów cięwarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

– powywej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  – 463,00 zł 
– powywej 5,5 tony do 9 ton włącznie   – 693,00 zł 
– powywej 9 ton i poniwej 12 ton     – 924,00 zł 

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uwywania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniwej 12 ton: 
– ciągników siodłowych        – 1.501,00 zł 
– ciągników balastowych        – 1.501,00 zł 

c) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowi-
tą od 7 ton i poniwej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego: 
– od 7 ton i poniwej 12 ton      – 1.155,00 zł 

d) od autobusów w zalewności od liczby miejsc do siedzenia: 
– mniejszej niw 30 miejsc       – 1.559,00 zł 
– równej lub wywszej niw 30 miejsc    – 1.962,00 zł 

2. Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1, 3 i 7, posiadających sprawny katalizator spalin lub gazowa 
instalację zasilającą bądź silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 0, EURO 1, EURO 2 lub 
EURO 3, stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości: 
a) od samochodów cięwarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

– powywej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  –    412,00 zł 
– powywej 5,5 tony do 9 ton włącznie   –    617,00 zł 
– powywej 9 ton i poniwej 12 ton     –    824,00 zł 

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uwywania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniwej 12 ton: 
– ciągniki siodłowe          – 1.337,00 zł 
– ciągniki balastowe         – 1.337,00 zł 

c) od autobusów, w zalewności od liczby miejsc do siedzenia: 
– mniejszej niw 30 miejsc        – 1.390,00 zł 
– równej lub wywszej niw 30 miejsc     – 1.749,00 zł 

§ 3 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych: 
– pojazdy słuwące do ochrony przeciwpowarowej, 
– pojazdy słuwące do usuwania nieczystości stałych i płynnych. 
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§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XX/90/2007 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 26 października 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 

§ 6 

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

 JAN TOMASZ KOTAPKA 
 
 
 
 
 

4081 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 
NR XLIII/204/2008 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w apcawhw wpcowa/zwaha opłat2 o/ poaha/aaha paiw, zaaa/ pobocu, 
uatalwaha hadaawatiw ocaz w2aagco/zwaha za hadaao 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18a ust. 1 i art. 
19 pkt 1 lit. f pkt 2 i 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.) 
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie 
górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (Monitor 
Polski z 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się opłatę od posiadania psów na ob-
szarze miasta i gminy Ścinawa w wysokości 
25,00 zł rocznie od jednego psa. 

§ 2 

Opłata od posiadania psa otrzymanego ze schroni-
ska w roku, w którym nastąpiło wejście w posiada-
nie psa wynosi 13,00 zł rocznie od jednego psa, po 
uprzednim dostarczeniu dokumentu stwierdzające-
go wejście w posiadanie psa ze schroniska. 

§ 3 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez we-
zwania do 31 marca, a w przypadku powstania 
obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 
14 dni od dnia powstania tego obowiązku. 
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obo-
wiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku, opłatę 
zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, 
w których istniał obowiązek jej zapłaty. 

2. Obowiązek opłaty od posiadania psów powstaje 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym powstały okoliczności uza-

sadniające powstanie tego obowiązku i wygasa 
z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczno-
ści uzasadniające ten obowiązek. 

§ 4 

Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów 
w drodze inkasa. 

§ 5 

Określa się następujących inkasentów oraz zakres 
ich działania: 
1. Ścinawską Spółdzielnię Mieszkaniową na terenie 

administrowanym przez Spółdzielnię. 
2. Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własno-

ściową „Rolnik” na terenie administrowanym 
przez Spółdzielnię. 

3. Zakład Gospodarki Komunalnej na terenie miasta 
Ścinawy z wyłączeniem obszarów wymienio-
nych w pkt 1 i 2. 

4. Sołtysów wsi: Buszkowice, Whełmek Wołowski, 
Dąbrowa Dolna i Środkowa, Dębiec, Dłuwyce, 
Dziesław, Dziewin, Jurcz, Krzywowa, Lasowice, 
Parszowice, Przychowa, Redlice, Ręszów, Sitno, 
Turów, Tymowa, Wielowieś, Zaborów i Grzy-
bów, na terenie danej wsi. 
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§ 6 

Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty od posia-
dania psów w wysokości 15% pobranej opłaty. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Ścinawy. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XX/91/2007 Rady Miejskiej 
w Ścinawie z dnia 26 października 2007 r. 
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania 

psów, zasad poboru, ustalenia inkasentów oraz 
wynagrodzenia za inkaso. 

§ 9 

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

 JAN TOMASZ KOTAPKA 
 
 
 

4082 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODWICACH 
NR XXXVI/199/08 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha w2aodośch atawwd po/atdu o/ ahwcuchocośch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Świebodzicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą;  
1s o/ gcuatiw: 

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

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

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

2s o/ bu/2adiw  lub hch czaśch;  
a) mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni uwytko-

wej           –   0,62 zł 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od części budynków miesz-
kalnych  zajętych  na  prowadzenie działalno-
ści gospodarczej od 1 m2 powierzchni uwyt-
kowej          – 19,81 zł 

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

d) zajętych  na  prowadzenie  działalności go-
spodarczej  w  zakresie  świadczenia usług 
medycznych  od  1 m2 powierzchni  uwytko-
wej           –   4,01 zł 

e) gospodarczych przeznaczonych wyłącznie 
na niezarobkowe  cele  bytowe  gospodar-

stwa domowego od 1 m2 powierzchni uwyt-
kowej          –   3,32 zł 

f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności powytku publicznego przez orga-
nizacje powytku publicznego, od 1 m2  po-
wierzchni uwytkowej      –   6,01 zł 

g) pozostałych od 1m2 powierzchni uwytkowej, 
w tym garawe        –   6,64 zł 

3s o/ bu/owlh – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust.1  pkt. 3 i ust. 3–7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 ze zmianami). 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XX/107/07 Rady Miejskiej 
w Świebodzicach z dnia 15 listopada 2007 r. 
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Świebodzice.  

§ 4 

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

 ELŻBIETA HORODECKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODWICACH 
NR XXXVI/200/08 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha w2aodośch atawwd w po/atdu o/ śco/diw 
tcaaapoctow2ch 

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

 

§ 1 

Uchwala się roczne stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach: 

1s o/ aacocho/u chażacowwgo o /opuazczalaw  caahw całdowhtw  pow2żw  3,5 toa2 h poahżw  12 toa 
a) powywej 3,5 tony do 5,5 t włącznie   –    696,00 zł 
b) powywej 5,5 tony do 9 t włącznie     – 1.152,00 zł 
c) powywej 9 ton                                – 1.380,00 zł 

2s o/ aacocho/u chażacowwgo o /opuazczalaw  caahw całdowhtw  ciwaw  lub w2żazw  ahż 12 toa 

liczba osi         osie jezdne z zawieszeniem                 inny system zawieszenia 
                                               pneumatycznym lub uznawanym                       osi jezdnych 
                                                          za równowawne  

a) dwie osie                                     1.116,00 zł                                        1.800,00 zł 
b) trzy osie                                      1.560,00 zł                                        2.088,00 zł 
c) cztery osie i więcej                       2.172,00 zł                                        2.628,00 zł 

3s o/ chzgahdiw aho/łow2ch h balaatow2ch pcz2atoaowaa2ch /o uż2waaha łzczahw z aaczwpz lub pcz2czw-
pz o /opuazczalaw  caahw całdowhtw  zwapołu po az/iw o/ 3,5 t h poahżw  12 toa 
a) od 3,5 t do 6 ton włącznie            – 1.208,00 zł 
b) powywej 6 t do 9 ton włącznie      – 1.428,00 zł 
c) powywej 9 ton do 12 ton włącznie  – 1.618,00 zł 

4s o/ chzgahdiw aho/łow2ch h balaatow2ch pcz2atoaowaa2ch /o uż2waaha łzczahw z aaczwpz lub pcz2czw-
pz o /opuazczalaw  caahw całdowhtw  zwapołu po az/iw ciwaw  lub w2żazw  ahż 12 toa  

liczba osi         osie jezdne z zawieszeniem                 inny system zawieszenia 
                                               pneumatycznym lub uznawanym                       osi jezdnych 
                                                          za równowawne  

a) do 36 ton włącznie 
– dwie osie                             1.908,00 zł                                        2.028,00 zł 
– trzy osie i więcej                 1.908,00 zł                                        2.028,00 zł 

b) powywej 36 ton 
– dwie osie                              2.352,00 zł                                        2.628,00 zł 
– trzy osie i więcej                  2.352,00 zł                                        2.628,00 zł 

5s o/ pcz2czwp2 h aaczwp2, dticw łzczahw z po az/wc ahlahdow2c poaha/a z /opuazczalaz caaa całdowhtz 
o/ 7 toa h poahżw  12 toa, z w2 ztdhwc zwhzzaa2ch w2łzczahw z /zhałalaośchz colahczz pcowa/zoaz pczwz 
po/atahda po/atdu colawgo 
a) od 7 t i poniwej 9 ton                         1.118,00 zł 
b) od 9 t i poniwej 12 ton                       1.398,00 zł 

6s o/ pcz2czwp2 h aaczwp2, dticw łzczahw z po az/wc ahlahdow2c poaha/a z /opuazczalaz caaa całdowhtz 
ciwaz lub w2żazz ahż 12 toa, z w2 ztdhwc zwhzzaa2ch w2łzczahw z /zhałalaośchz colahczz pcowa/zoaz 
pczwz po/atahda po/atdu colawgo 
a) do 36 ton włącznie 

liczba osi         osie jezdne z zawieszeniem                 inny system zawieszenia 
                                               pneumatycznym lub uznawanym                       osi jezdnych 
                                                          za równowawne  

– jedna oś                              900,00 zł                                       1.116,00 zł 
– dwie osie                       1.368,00 zł                                     1.608,00 zł 
– trzy osie                         1.368,00 zł                                   1.608,00 zł 
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b) powywej 36 ton 
– jedna oś                                    900,00 zł                                   1.116,00 zł 
– dwie osie                             1.800,00 zł                                    2.040,00 zł 
– trzy osie                              1.800,00 zł                                  2.040,00 zł 

7. autobusy o liczbie miejsc do siedzenia 
a) mniejszej niw 30 miejsc                  – 1.608,00 zł 
b) równej lub wywszej niw 30 miejsc   – 2.040,00 zł  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XX/108/07 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 15 listopada 2007 r. sprawie 
określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 styczna 2009 r. 
 
 
 PRZEWODNIWZDWA RADI 

 ELŻBIETA HORODECKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4084 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODWICACH 
NR XXXVI/201/08 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

w apcawhw po/w2żazwaha dc2twchuc /ocho/owwgo odcwśloawgo w uatawhw 
o uataaowhwahu   pcogcacu   whwlolwtahwgo   „Pococ   papatwa   w  zadcwahw 

/oż2whaaha” 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu progra-
mu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dowywiania” (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 267, poz. 2259) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Pomoc w zakresie dowywiania mowe być przyznana 
nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa 
w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. 
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dowywiania”, jeweli dochód 
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na oso-
bę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium do-
chodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. 
zm.). 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Świebodzice. 

§ 3 

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

 PRZEWODNIWZDWA RADI 

 ELŻBIETA HORODECKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 
NR XXVII/953/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha w2aodośch atawwd po/atdu o/ ahwcuchocośch 

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

 
 

§ 1 

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

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 
3,56 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
powytku publicznego przez organizacje po-
wytku publicznego – 0,27 zł od 1 m2 po-
wierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,54 zł od 1 m2 po-

wierzchni uwytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 18,22 zł od 
1 m2 powierzchni uwytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 8,49 zł od 
1 m2 powierzchni uwytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 2,50 zł od 1 m² po-
wierzchni uwytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
powytku publicznego przez organizacje po-
wytku publicznego – 6,08 zł od 1 m2 po-
wierzchni uwytkowej; 

3) od budowli lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej – 2% 
ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Wrocławia. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XV/358/07 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 300, 
poz. 4059). 

§ 4 

Uchwała wchodzi w wycie z dniem 1 stycznia 
2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 WIWEPRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ 

 MICHAŁ BOBOWIEC 

 
------------------- 
 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; 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. oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25900  – Poz. 4086 

4086 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 
NR XXVII/954/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha wzociw mocculacz2 w po/atdu o/ ahwcuchocośch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) 
w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.2)) Rada 
Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzór formularza „Informacja o nieru-
chomościach i obiektach budowlanych”, o którym 
mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, stano-
wiący załącznik nr 1. 

§ 2 

Określa się wzór formularza „Deklaracja na podatek 
od nieruchomości”, o którym mowa w art. 6 ust. 9 
pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych, stanowiący załącznik 
nr 2. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Wrocławia. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XV/359/07 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie 
określenia wzorów formularzy w podatku od nieru-
chomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 300, 
poz. 4060). 

§ 5 

Uchwała wchodzi w wycie z dniem 1 stycznia 2009 
r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 WIWEPRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ 

 MICHAŁ BOBOWIEC 

 
------------------- 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 

Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 116, poz. 730. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25901  – Poz. 4086 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25902  – Poz. 4086 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25903  – Poz. 4086 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25904  – Poz. 4086 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25905  – Poz. 4086 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25906  – Poz. 4086 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25907  – Poz. 4086 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25908  – Poz. 4086 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25909  – Poz. 4086 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25910  – Poz. 4086 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25911  – Poz. 4086 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25912  – Poz. 4086 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25913  – Poz. 4086 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25914  – Poz. 4086 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25915  – Poz. 4086 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25916  – Poz. 4086 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25917  – Poz. 4087 

4087 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 
NR XXVII/955/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha wzociw mocculacz2 w po/atdu cola2c 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) 
i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006 r.  Nr 136,  poz. 969  z późn. zm.2))  Rada  Miejska 
Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzór formularza „Informacja o grun-
tach”, o którym mowa w art. 6a ust. 5 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, 
stanowiący załącznik nr 1.  

§ 2 

Określa się wzór formularza „Deklaracja na po-
datek rolny”, o którym mowa w art. 6a ust. 8 
pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o po-
datku rolnym, stanowiący załącznik nr 2.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Wrocławia. 
 
 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XLIV/2965/05 Rady Miej-
skiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. 
w sprawie określenia wzorów formularzy 
w podatku rolnym (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 
Nr 259, poz. 4524). 

§ 5 

Uchwała wchodzi w wycie z dniem 1 stycznia 
2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 WIWEPRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ 

 MICHAŁ BOBOWIEC 

 
------------------- 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 191, 

poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25918  – Poz. 4087 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25919  – Poz. 4087 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25920  – Poz. 4087 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25921  – Poz. 4087 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25922  – Poz. 4087 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25923  – Poz. 4087 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25924  – Poz. 4087 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25925  – Poz. 4087 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25926  – Poz. 4087 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25927  – Poz. 4087 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25928  – Poz. 4087 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25929  – Poz. 4087 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25930  – Poz. 4087 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25931  – Poz. 4088 

4088 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 
NR XXVII/956/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha wzociw mocculacz2 w po/atdu lwśa2c 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) 
i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.2)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzór formularza „Informacja o lasach”, 
o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o podatku leśnym, stano-
wiący załącznik nr 1.  

§ 2 

Określa się wzór formularza „Deklaracja na podatek 
leśny”, o którym mowa w art. 6 ust. 5 pkt 1 usta-
wy z dnia 30 października 2002 r. o podatku le-
śnym, stanowiący załącznik nr 2.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Wrocławia. 
 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XLIV/2964/05 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie 
określenia wzorów formularzy w podatku leśnym 
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 259, poz. 4523). 

§ 5 

Uchwała wchodzi w wycie w wycie z dniem 
1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 WIWEPRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ 

 MICHAŁ BOBOWIEC 

 
------------------- 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25932  – Poz. 4088 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25933  – Poz. 4088 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25934  – Poz. 4088 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25935  – Poz. 4088 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25936  – Poz. 4088 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25937  – Poz. 4088 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25938  – Poz. 4088 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25939  – Poz. 4088 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25940  – Poz. 4089 

4089 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĄBKOWICACH ŚLĄSKICH 
NR XVI/75/2008 

z dnia 21 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha w2aodośch atawwd po/atdu o/ ahwcuchocośch 
ocaz zwolahwp o/ twgo po/atdu 

 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) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie: 
1s o/ gcuatiw: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków od 
1 m2 powierzchni uwytkowej   –   0,62 zł 

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

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
wytku publicznego przez organizacje powytku  
publicznego od 1 m2 powierzchni –   0,21 zł  

2s o/ bu/2adiw lub hch czaśch: 
a) od 1 m2 powierzchni uwytkowej budynków 

mieszkalnych lub ich części   –   0,54 zł 
b) od 1 m2 powierzchni uwytkowej budynków 

lub  ich  części  związanych  z  działalnością 
gospodarczą  inną  niw  rolnicza  lub  leśna 
oraz od części budynków mieszkalnych zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodar-
czej           – 19,27 zł 

c) od 1 m2 powierzchni uwytkowej budynków 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie obrotu kwa-
lifikowanym materiałem siewnym –   8,54 zł 

d) od 1 m2 powierzchni budynków zajętych na 
prowadzenie działalności w zakresie udziela-
nia świadczeń zdrowotnych   –   4,01 zł 

e) od 1 m2 powierzchni uwytkowej pozostałych 
budynków lub ich części, w tym równiew za-

jętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności powytku publicznego przez orga-
nizacje powytku publicznego   –   4,45 zł 

f) od 1 m2 garawy       –   5,57 zł 
3s o/ bu/owlh                   2% ich wartości 

§ 2 

Zwalnia się budynki i grunty zajęte na prowadzenie 
działalności w zakresie kultury oraz kultury fizycz-
nej i sportu, pod warunkiem, we nie jest w nich 
prowadzona działalność gospodarcza i nie są one 
przedmiotem najmu i dzierwawy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  
Ząbkowic Śląskich. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XIII/78/2007 Rady Miejskiej 
w Ząbkowicach Śląskich z dnia 26 listopada 
2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego 
podatku. 

§ 5 

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

 ANDRZEJ DOMINIK 

 
------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrowenie następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 

92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombino-

wanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r., 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 

17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uwytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięwarowe 

(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-

wie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzien-

niku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25941  – Poz. 4090 i 4091 

4090 

UCHWAŁA RADY MIEJKSIEJ W WĄBKOWICACH ŚLĄSKICH 
NR XVI/76/2008 

z dnia 21 listopada 2008 r. 

w apcawhw obahżwaha ścw/ahw  cwa2 adupu ż2ta za odcwa phwcwaz2ch tczwch 
dwactałiw  2008  codu  ba/zcw   po/atawz  oblhczwaha  po/atdu  colawgo  aa 

cod 2009 

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

 
 

§ 1 

Średnią cenę skupu wyta za pierwsze trzy kwartały 
roku poprzedzającego rok podatkowy określoną 
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 17 października 2008 r. (M. P. 
Nr 81, poz. 717) przyjmowaną jako podstawę do 
obliczenia podatku rolnego w 2009 roku obniwa się 
do kwoty 45,00 zł za 1 /t. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Ząbkowic Śląskich. 

§ 3 

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

 ANDRZEJ DOMINIK 

 
 
 
 
 

4091 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĄBKOWICACH ŚLĄSKICH 
NR XVI/78/2008 

z dnia 21 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha w2aodośch atawwd po/atdu o/ śco/diw 
tcaaapoctow2ch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
ze zmianami) Rada Miejska w Ząbkowicach Śląskich uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta 
i gminy: 
 
1) od samochodów cięwarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokal-

nych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powywej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie      506 zł 
b) powywej 5,5 tony do 9 ton włącznie    1 012 zł 
c) powywej 9 ton do poniwej 12 ton     1 265 zł 

 
2) od samochodów cięwarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokal-

nych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wywszej niw 12 ton, w zalewności od liczby osi i do-
puszczalnej masy całkowitej pojazdu według stawek określonych w poniwszej tabeli 
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

nie mniej niw mniej niw 
Stawka podatku (w złotych) 

DWIE OSIE 
12 13 1 676 
13 14 1 866 
14 15 2 056 
15  2 246 

TRWY OSIE 
12 17 2 214 
17 19 2 309 
19 21 2 372 
21 23 2 467 
23 25 2 562 
25  2 619 

CWTERY OSIE I WIICEJ 
12 25 2 593 
25 27 2 657 
27 29 2 691 
29 31 2 691 
31  2 691 

 
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uwywania łącznie z przyczepą lub nacze-

pą, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów o/ 3,5 toa2 h poahżw  12 toa  – 1 645 zł 

4) od ciągników siodłowych i balastowych  przystosowanych do uwywania łącznie z naczepą lub przycze-
pą, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów ciwaw  lub w2żazw  ahż 12 toa w zalewności od liczby osi i dopuszczalnej 
masy całkowitej zespołu pojazdów według stawek określonych w poniwszej tabeli: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów 
ciągnik siodłowy + naczepa; 

ciągnik balastowy + przyczepa  (w tonach) 
nie mniej niw mniej niw 

Stawka podatku (w złotych) 

DWIE OSIE 
12 18 1 645 
18 25 1 771 
25 31 1 898 
31  2 032 

TRWY OSIE I WIICEJ 
12 36 2 080 

 
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uwywania łącznie z naczepą lub przycze-

pą, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów ciwaw  36 toa, o trzech i więcej osiach bez względu na rodzaj zawiesze-
nia – 2 080 zł 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uwywania łącznie z naczepą lub przycze-
pą, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów pow2żw  36 toa, o trzech i więcej  osiach bez względu na rodzaj zawie-
szenia – 2 577 zł 

7) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które 
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą o/ 7 toa h poahżw  12 toa 
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego) – 1 410 zł 

8) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
(z wyjątkiem związanych  wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wywszą 
niw 12 ton, w zalewności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów według sta-
wek określonych w poniwszej tabeli 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

nie mniej niw mniej niw 

Stawka podatku (w złotych) 

JEDNA OŚ 
12 18    544 
18 25    785 
25  1 027 

DWIE OSIE I WIICEJ 
12 28 1 268 
28 33 1 510 
33 38 1 645 
38  1 955 

 
9) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc 

do siedzenia: 
a) cahw azw  ahż 30 chw ac               759 zł 
b) ciwaw  lub w2żazw  ahż 30 chw ac    1 581 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIII/80/2007 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 26 listopada 
2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 4 

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

 ANDRZEJ DOMINIK 
 
------------------- 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrowenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 

92/206/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombino-

wanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 

17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uwytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięwarowe 

(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-

wie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzien-

niku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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4092 

UCHWAŁA RADY MIASTA WGORWELEC 
NR 230/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w apcawhw wzociw mocculacz2 /la po/atahdiw po/atdu o/ ahwcuchocośch 

 Działając 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 zm. 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, 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) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (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 Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzory: 
1) formularza informacji w sprawie podatku od 

nieruchomości IN-1 – załącznik nr 1; 
2) formularza deklaracji na podatek od nieruchomo-

ści DN-1 – załącznik nr 2; 
3) formularza dane o nieruchomościach ZN-1/A – 

załącznik nr 3; 
4) formularza dane o zwolnieniach i ulgach podat-

kowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B – 
załącznik nr 4. 

§ 2 

Realizację  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Miasta Zgorzelec. 
 
 
 
 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 308/2005 Rady Miasta Zgo-
rzelcu z dnia 28 października 2005 r. w sprawie 
wzorów formularzy dla podatników podatku od 
nieruchomości opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego z 2005 r. 
Nr 250, poz. 4067. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 PRZEWODNIWZDWI RADI 

 ARTUR BIELIŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25945  – Poz. 4092 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25946  – Poz. 4092 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25947  – Poz. 4092 

 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25948  – Poz. 4092 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25949  – Poz. 4092 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25950  – Poz. 4092 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25951  – Poz. 4092 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25952  – Poz. 4092 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25953  – Poz. 4092 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25954  – Poz. 4093 i 4094 

4093 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WIIBICACH 
NR XXVI/171/08 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

w apcawhw obahżwaha cwa2 adupu ż2ta /o cwliw w2chacu po/atdu colawgo 
aa 2009 cod aa obazaczw gcha2 Whabhcw 

 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 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) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniwa się cenę skupu wyta do celów wymiaru po-
datku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu 
wyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
(Monitor Polski Nr 81, poz. 717 z 2008 r.) z kwoty 
55,80 zł za 1 q na kwotę 40 zł za 1 q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego oraz wywie-

szeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Ziębicach. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą 
w roku podatkowym 2009 i ma zastosowanie od 
1 stycznia 2009 r. 
 
 
 PRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ 

 JANUSZ SOBOL 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WIIBICACH 
NR XXVI/172/08 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha w2aodośch atawwd po/atdu o/ ahwcuchocośch 
ocaz zwolahwp w t2c po/atdu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. 
z późn. zm.), art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r. z późn. zm.) 
Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala  się  roczne  stawki  podatku  od  nierucho-
mości: 
1. od budynków mieszkalnych lub ich części: 

a) na terenie miasta Ziębice i Henrykowa – 
0,58 zł za 1 m2 powierzchni uwytkowej, 

b) w pozostałych miejscowościach na terenie 
gminy – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni uwyt-
kowej. 

2. od budynków lub ich części: 
a) związanych z prowadzoną działalnością go-

spodarczą, inną niw rolnicza lub leśna, z wy-
jątkiem budynków lub ich części przydzielo-

nych na potrzeby bytowe osób zajmujących 
lokale mieszkalne oraz od części budynków 
mieszkalnych zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 18,20 zł od 1 m2 
powierzchni uwytkowej, 

b) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,06 zł od 1 m2 po-
wierzchni uwytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3,93 zł od 1 m2 powierzchni 
uwytkowej, 
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3. od pozostałych budynków lub ich części: 
od budynków pozostałych lub ich części – 
4,89 zł od 1 m2 powierzchni uwytkowej, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności powytku publicznego – 6,50 zł od 
1 m2 powierzchni uwytkowej, 

4. od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3–7 
ustawy, za wyjątkiem budowli, rurociągów 
i przewodów sieci rozdzielczej wody, od budowli 
słuwących do odprowadzania i oczyszczania 
ścieków – dla których stawka podatku wynosi 
1% ich wartości. 

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

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,72 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,83 zł 
od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych – 0,32 zł od 1 m2 powierzchni, 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności powytku publicznego 
przez organizacje powytku publicznego – 
0,35 zł od 1 m2 powierzchni, 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości (budynki, 
budowle, grunty), zajęte na działalność w zakresie: 
1) opieki, oświaty i wychowania, 
2) kultury, kultury fizycznej, 
3) ochrony przeciwpowarowej, 
4) grunty zajęte pod cmentarze komunalne 
pod warunkiem faktycznego prowadzenia przez 
właścicieli lub uwytkowników tych nieruchomości 
działalności statutowej, do której zostały powołane. 
Powywsze zwolnienie nie obejmuje budynków lub 
ich części zajętych na cele mieszkalne, budynków 

gospodarczych, garawy itp. przekazanych w uwyt-
kowanie innym osobom fizycznym lub prawnym 
oraz budynków lub ich części, w których prowa-
dzona jest działalność gospodarcza wraz ze zwią-
zanymi z tymi obiektami gruntami. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego oraz przez wy-
wieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Ziębicach, Zakładzie Usług Komunalnych w Zię-
bicach oraz na tablicy ogłoszeń na terenie miasta 
i wszystkich wsi gminy Ziębice. 

§ 4 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XVI/83/07 Rady Miejskiej 
w Ziębicach z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości oraz zwolnień w tym podatku oraz 
uchwała Rady Miejskiej w Ziębicach nr XIX/110/08 
z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
roku podatkowego 2009 i ma zastosowanie od 
1 stycznia 2009 r. 
 

 PRZEWODNIWZDWI 
 RADI MIEJSKIEJ 

 JANUSZ SOBOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4095 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEA 
NR 104/XXIII/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w apcawhw obahżwaha ścw/ahw  cwa2 adupu ż2ta pcz2 cowaaw   ado po/atawa 
oblhczwaha po/atdu colawgo /la Mhaata h Gcha2 Wlwp 

 Na podstawie 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 ze zm.), 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 ze zm.) 
Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Obniwa się cenę skupu wyta do celów wymiaru po-
datku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu 
wyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
(M. P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 dt 
do kwoty 45,00 zł za 1 dt. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wleń. 
 
 
 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
roku podatkowego 2009. 
 
 PRZEWODNIWZDWA RADI 
 MIASTA I GMINI 

 KATARZYNA KOTOŁOWSKA 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEA 
NR 105/XXIII/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha w2aodośch atawwd po/atdu o/ ahwcuchocośch 

 Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8441 
ze zm.) 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 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawdh po/atdu o/ ahwcuchocośch w2aoazz coczahw: 

1. o/ gcuatiw: 
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

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

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

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

2. o/ bu/2adiw lub hch czaśch: 
a) mieszkalnych 

- od 1 m2 powierzchni uwytkowej 0,62 zł 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

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

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

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności powytku pu-
blicznego przez organizacje powytku publicz-
nego 
– od 1 m2 powierzchni uwytkowej 6,17 zł 

3. o/ bu/owlh wg wactośch odcwśloaw  aa po/atawhw 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych 2% hch wactośch. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wleń. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń. 
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§ 4 

Z upływem dnia 31 grudnia 2008 r. traci moc 
uchwała nr 59/XIII/07 Rady Miasta i Gminy Wleń 
z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 
 
 
 
 
 

§ 5 

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

 PRZEWODNIWZDWA RADI 
 MIASTA I GMINI 

 KATARZYNA KOTOŁOWSKA 

 
------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrowenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 

92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowane-

go towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerw-

ca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uwytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięwarowe (Dz. Urz. WE L 

187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w ustawie – z dniem uzyskania 

przez Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenie tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej – wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEA 
NR 106/XXIII/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha atawwd po/atdu o/ śco/diw tcaaapoctow2ch 

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8441 
ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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 
ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych wynosi: 
 
1. o/ aacocho/u chażacowwgo o /opuazczalaw  caahw całdowhtw  po az/u: 

Lp. 
Samochody cięwarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 

(w tonach) 
Stawka podatku 

(w złotych) 
  1. powywej 3,5 do 5,5 włącznie    704 zł 
  2. powywej 5,5 do 9 włącznie 1.175 zł 
  3. powywej 9 i mniejszej niw 12 1.410 zł 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25958  – Poz. 4097 

2. o/ aacocho/iw chażacow2ch w zalwżaośch o/ lhczb2 oah, /opuazczalaw  caa2 całdowhtw  po az/u 
h co/za u zawhwazwaha: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Lp. 
Nie mniej niw Mniej niw 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równowawne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwhw oahw 
  1. 12 13 1.336 2.014 
  2. 13 14 1.441 2.066 
  3. 14 15 1.545 2.118 
  4. 15  1.649 2.170 

Tcz2 oahw 
  5. 12 17 1.754 2.222 
  6. 17 19 1.858 2.275 
  7. 19 21 1.962 2.327 
  8. 21 23 2.066 2.379 
  9. 23 25 2.170 2.430 
10. 25  2.274 2.483 

Cztwc2 oahw h whacw  
11. 12 25 2.379 2.535 
12. 25 27 2.483 2.587 
13. 27 29 2.587 2.639 
14. 29 31 2.691 2.691 
15. 31  2.691 2.691 

 
3. o/ chzgahdiw aho/łow2ch h balaatow2ch pcz2atoaowaa2ch /o uż2waaha łzczahw z aaczwpz lub pcz2czw-

pz o /opuazczalaw  caahw całdowhtw  zwapołu po az/iw: 

Lp. 
Wiągniki siodłowe i balastowe łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

  1. od 3,5 – poniwej 12 1.645 
 
4. o/ chzgahdiw aho/łow2ch h balaatow2ch pcz2atoaowaa2ch /o uż2waaha łzczahw z aaczwpz lub pcz2czw-

pz o /opuazczalaw  caahw całdowhtw  zwapołu po az/iw w zalwżaośch o/ lhczb2 oah, /opuazczalaw  caa2 
całdowhtw  po az/u h co/za u zawhwazwaha: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Lp. 

Nie mniej niw Mniej niw 
Oś jezdna  z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowawne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwhw oahw 
  1. 12 18 1.767 1.924 
  2. 18 25 1.871 1.976 
  3. 25 31 1.975 2.028 
  4. 31  2.079 2.080 

Tcz2 oahw 
  5. 12 40 2.079 2.080 
  6. 40  2.691 2.691 

 
5. o/ pcz2czwp h aaczwp, z w2 ztdhwc zwhzzaa2ch w2łzczahw z /zhałalaośchz colahczz pcowa/zoaz pczwz 

po/atahda po/atdu colawgo, dticw łzczahw z po az/wc ahlahdow2c poaha/a z /opuazczalaz caaa całdo-
whtz o/ 7 toa h poahżw  12 toa: 

Lp. 
Przyczepy i naczepy łącznie z pojazdem silnikowym  

o dopuszczalnej masie całkowitej 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

  1. od 7 – poniwej 12 1.410 
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6. o/ pcz2czwp h aaczwp, z w2 ztdhwc zwhzzaa2ch w2łzczahw z /zhałalaośchz colahczz pcowa/zoaz pczwz 
po/atahda po/atdu colawgo, dticw łzczahw z po az/wc ahlahdow2c poaha/a z /opuazczalaz caaa całdo-
whtz: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Lp. 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowawne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Jw/aa oś 
  1. 12 18 1.124 1.385 
  2. 18 25 1.228 1.437 
  3. 25  1.333 1.490 

Dwhw oahw 
  4. 12 28 1.437 1.542 
  5. 28 33 1.541 1.593 
  6. 33 38 1.645 1.645 
  7. 38  1.861 1.976 

Tcz2 oahw 
  8. 12 38 1.645 .645 
  9. 38  2.080 2.080 

 
7. o/ autobuaiw, w zalwżaośch o/ lhczb2 chw ac /o ahw/zwaha: 

Lp. Autobusy – ilość miejsc siedzących 
Stawka podatku 

(w złotych) 
  1. Mniejszej niw 30 miejsc 1.645 
  2. Równej lub wywszej niw 30 miejsc 2.080 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

§ 4 

Z upływem dnia 31 grudnia 2007 r. traci moc uchwała nr 61/XIII/07 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 
26 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009. 
 
 
 PRZEWODNIWZDWA RADI 
 MIASTA I GMINI 

 KATARZYNA KOTOŁOWSKA 
 
------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrowenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 

92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowane-

go towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerw-

ca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uwytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięwarowe (Dz. Urz. WE L 

187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w ustawie – z dniem uzyskania 

przez Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenie tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej – wydanie specjalne. 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25960  – Poz. 4098 i 4099 

4098 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEA 
NR 107/XXIII/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w apcawhw opłat2 o/ poaha/aaha paiw 

 Na podstawie 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 ze zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Opłatę od posiadania psów uiszczają osoby fizycz-
ne, które na obszarze Miasta i Gminy Wleń posiada-
ją psy. 

§ 2 

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala 
się w wysokości 40,00 zł za kawdego psa. 

§ 3 

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się (oprócz 
zwolnień wymienionych w art. 18a ust. 2 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych) od: 
1. szczeniąt do 6 tygodni, tj. do czasu ich odcho-

wu, 
2. psów w roku, w którym zostały wzięte ze 

schroniska. 

§ 4 

Obowiązek opłaty powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po wejściu w posiadanie 
psa, a wygasa z końcem roku, w którym nastąpiło 
ustanie posiadania. W przypadku wejścia w posia-
danie psa po upływie I półrocza opłatę uiszcza się 
w połowie wysokości stawki rocznej. 

§ 5 

Posiadacze psów zobowiązani są dokonać wpłaty 
opłaty od posiadania psów bez wezwania do 
15 maja kawdego roku lub w ciągu dwóch tygodni 
od powstania obowiązku podatkowego. 

§ 6 

Opłatę od posiadania psów nalewy dokonywać 
w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Wleń. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wleń. 

§ 8 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń. 

§ 9 

Z upływem dnia 31 grudnia 2008 r. traci moc 
uchwała nr 60/XIII/07 Rady Miasta i Gminy Wleń 
z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od 
posiadania psów. 

§ 10 

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

 PRZEWODNIWZDWA RADI 
 MIASTA I GMINI 

 KATARZYNA KOTOŁOWSKA 

 
 
 
 
 

4099 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEA 
NR 108/XXIII/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha w2aodośch opłat2 pcoloagac2 aw  

 Na podstawie 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 ze zm.) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.  U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozło-
wenia na raty lub odroczenia terminu płatności po-
datków stanowiących dochód budwetu gminy. 

§ 2 

Opłata prolongacyjna wynosi 30% stawki odsetek 
za zwłokę, której wysokość zostaje ogłoszona przez 
Ministra Finansów w drodze obwieszczenia 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wleń. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń. 

§ 5 

Z upływem dnia 31 grudnia 2008 r. traci moc 
uchwała nr XXXIV/166/98 Rady Miasta i Gminy 
Wleń z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie określe-
nia opłaty prolongacyjnej. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niw 
z dniem 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 
 PRZEWODNIWZDWA RADI 
 MIASTA I GMINI 

 KATARZYNA KOTOŁOWSKA 

 
 
 

4100 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEA 
NR 109/XXIII/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w apcawhw uatalwaha /zhwaa2ch atawwd opłat2 tacgoww  aa tacgowhadu 
chw adhc ww Wlwahu 

 Na podstawie 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 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 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 zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Opłatę targową za kawdy dzień sprzedawy towaru 
ustala się w następującej wysokości: 
a) od kawdego sprzedającego towar z samochodu 

lub ciągnika         – 15,00 zł,  
b) od kawdego sprzedającego towar bez uwycia 

pojazdu mechanicznego      – 10,00 zł.  

§ 2 

Poboru opłaty targowej dokonuje Strawnik Strawy 
Miejskiej we Wleniu. 

§ 3 

Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta z tytułu 
inkasa opłaty targowej w wysokości 10,00% 
wpływów inkasa. 

§ 4 

Pobrane opłaty nalewy wpłacać w kasie Urzędu 
Miasta i Gminy do dnia 10 kawdego miesiąca za 
miesiąc poprzedni. 
 
 
 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wleń. 

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń. 

§ 7 

Z upływem dnia 31 grudnia 2008 r. traci moc 
uchwała nr XVIII/88/99 Rady Miasta i Gminy Wleń 
z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości 
opłaty targowej. 

§ 8 

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

 PRZEWODNIWZDWA RADI 
 MIASTA I GMINI 

 KATARZYNA KOTOŁOWSKA 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEA 
NR 110/XXIII/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha wzociw mocculacz2 hamoccac h h /wdlacac h 
po/atdow2ch 

 Na podstawie 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 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969 ze zm.), oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 ze zm.) Rada Miasta 
i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na poda-
tek od nieruchomości: 
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku 

od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieru-
chomości ( DN-1) stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały; 

3) określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane 
o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący za-
łącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane 
o zwolnieniach podatkowych w podatku od nie-
ruchomości (ZN-1/B), stanowiący załącznik nr 4 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na poda-
tek rolny: 
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku 

rolnego (IR-1) stanowiący załącznik nr 5 do ni-
niejszej uchwały; 

2) określa  się  wzór  deklaracji  na  podatek  rolny 
(DR-1) stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej 
uchwały; 

3) określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek rolny – „Dane o nierucho-
mościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącz-
nik nr 7 do niniejszej uchwały; 

4) określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnie-
niach i ulgach podatkowych w podatku rolnym 
(ZR-1/B), stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3 

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na poda-
tek leśny: 
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku 

leśnego (IL-1) stanowiący załącznik nr 9 do ni-
niejszej uchwały; 

2) określa  się  wzór  deklaracji  na  podatek  leśny 
(DL-1) stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej 
uchwały; 

3) określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek leśny – „Dane o nierucho-
mościach leśnych” (Zl-1/A) stanowiący załącznik 
nr 11 do niniejszej uchwały; 

4) określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnie-
niach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B), 
stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wleń. 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń. 

§ 6 

Z dniem wejścia w wycie niniejszej uchwały tracą 
moc następujące uchwały: nr 75/XIV/03 Rady Mia-
sta i Gminy Wleń z dnia 9 grudnia 2002 r. w spra-
wie wzoru formularza informacji o gruntach oraz 
deklaracji na podatek rolny; nr 76/XIV/03 Rady 
Miasta i Gminy Wleń z dnia 9 grudnia 2002 r. 
w sprawie wzoru formularza informacji o lasach 
oraz deklaracji na podatek leśny; nr 77/XIV/03 Ra-
dy Miasta i Gminy Wleń z dnia 9 grudnia 2002 r. 
w sprawie wzoru formularza informacji o nierucho-
mościach i obiektach budowlanych oraz wzoru 
formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, 
jednakwe nie wcześniej niw z dniem 1 stycznia 
2009 r. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
roku podatkowego 2009. 
 
 
 PRZEWODNIWZDWA RADI 
 MIASTA I GMINI 

 KATARZYNA KOTOŁOWSKA 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25963  – Poz. 4101 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25964  – Poz. 4101 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25965  – Poz. 4101 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25966  – Poz. 4101 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25967  – Poz. 4101 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25968  – Poz. 4101 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25969  – Poz. 4101 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25970  – Poz. 4101 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25971  – Poz. 4101 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25972  – Poz. 4101 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25973  – Poz. 4101 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25974  – Poz. 4101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25975  – Poz. 4101 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25976  – Poz. 4101 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25977  – Poz. 4101 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25978  – Poz. 4101 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25979  – Poz. 4101 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25980  – Poz. 4101 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25981  – Poz. 4101 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25982  – Poz. 4101 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25983  – Poz. 4101 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25984  – Poz. 4101 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25985  – Poz. 4101 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25986  – Poz. 4101 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25987  – Poz. 4101 

 
 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25988  – Poz. 4102 i 4103 

4102 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 
NR XXXII/222/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w apcawhw obahżwaha ścw/ahw  cwa2 adupu ż2ta /la cwliw po/atdu colawgo 

 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 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) 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, 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) Rada Gminy Oława 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniwa się cenę skupu wyta do celów wymiaru po-
datku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu 
wyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
(Monitor Polski z 27 października 2008 r. Nr 81, 
poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 dt do kwoty 
50,00 zł za 1 dt. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Oława. 

§ 3 

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

 DARIUSZ WITKOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4103 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 
NR XXXII/223/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha w2aodośch atawwd po/atdu o/ ahwcuchocośch 

 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 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, 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. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. 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, Nr116, poz.730) Rada Gminy Oława uchwala, co następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25989  – Poz. 4103 

§ 1 

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

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania  w ewidencji gruntów i budynków – 
0,67 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 powytku pu-
blicznego przez organizacje powytku publicz-
nego: 

c-1) przeznaczonych pod budownictwo, nieza-
budowanych – 0,28 zł od 1 m2 powierzch-
ni, 

c-2) pozostałych z wyjątkiem ujętych w pkt c-1) 
– 0,18 zł od 1 m2 powierzchni, 

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

uwytkowej,  
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 18,20 zł od 1m2  po-
wierzchni uwytkowej,  

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

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności powytku pu-
blicznego przez organizacje powytku publicz-
nego – 4,60 zł od 1 m2 powierzchni uwytko-
wej, 

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Oława. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XV/102/2007 Rady Gminy 
Oława z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści. 

§ 4 

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

 DARIUSZ WITKOWSKI 
 
------------------- 
1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrowenia 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 uwytkowanie niektórych typów infrastruk-

tury przez pojazdy cięwarowe (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 320 –  25990  – Poz. 4104 

4104 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 
NR XXXII/224/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha w2aodośch atawwd po/atdu o/ śco/diw 
tcaaapoctow2ch 

 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 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. Nr102, 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. 10 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 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 Gminy  Oła-
wa uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się następujące stawki  podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy 
Oława:  
 
1. od samochodów cięwarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powywej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie      650,00 zł  
b) powywej 5,5 tony do 9 ton włącznie            980,00 zł 
c) powywej 9 ton i poniwej 12 ton                     1 190,00 zł 

 
2. od samochodów cięwarowych w zalewności od rodzaju zawieszenia, liczby osi jezdnych, dopuszczalnej 

masy całkowitej: 

Stawka podatku (w złotych) 
Masa całkowita pojazdu Zawieszenie pneumatyczne 

lub uznane za równorzędne 
Inny system zawieszenia 

DWIE OSIE 
Równa lub wywsza niw 12 t a mniejsza niw 15 t 980,00 1 190,00 
Równa lub wywsza niw 15 t  1 290,00 1 700,00 

TRWY OSIE 
Równa lub wywsza niw 12 t a mniejsza niw 25 t 1 500,00 1 900,00 
Równa lub wywsza niw 25 t 1 580,00 1 980,00 

CWTERY OSIE I WIICEJ 
Równa lub wywsza niw 12 t a mniejsza niw 29 t  2 080,00 2 500,00 
Równa lub wywsza niw 29 t 2 100,00 2 600,00 

 
3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uwywania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniwej 12 ton      1 200,00 zł 
 
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uwywania łącznie z naczepą lub przycze-

pą w zalewności od liczby osi jezdnych, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: 
 

Stawka podatku (w złotych) Masa całkowita zespołu pojazdów: (w tonach) 
ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 
Zawieszenie pneumatyczne 
lub uznane za równorzędne 

Inny system zawieszenia 

DWIE OSIE 
Równa lub wywsza niw 12 t do 36 t włącznie 1 390,00 1 890,00 
Powywej 36 ton   1 890,00 2 290,00 

TRWY OSIE I WIICEJ 
Równa lub wywsza niw 12 t do 36 ton włącznie 1 700,00 1 980,00 
 Powywej 36 ton  2 190,00 2 550,00 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25991  – Poz. 4104 

5.  od  przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniwej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego:                                                       680,00 zł  

 
6. od przyczepy lub naczepy, w zalewności od liczby osi jezdnych, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu 

pojazdów, rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego: 

Stawka podatku (w złotych) 
Masa całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
Zawieszenie pneumatyczne 
lub uznane za równorzędne 

Inny system zawieszenia 

JEDNA OŚ 
Równa lub wywsza niw 12 t a mniejsza niw 25 t    550,00    680,00 
Równa lub wywsza niw 25 t      680,00 1000,00 

DWIE OSIE 
Równa lub wywsza niw 12 t a mniejsza niw 28 t    550,00    680,00 
Równa lub wywsza niw 28 t do 36 ton włącznie 1 190,00 1 570,00 
Powywej 36 ton 1 500,00 1 980,00 

TRWY OSIE I WIICEJ 
Równa lub wywsza niw 12 t do 36 ton włącznie 1 190,00 1 570,00 
Powywej 36 ton 1 300,00 1 700,00 

 
7. od autobusu, w zalewności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niw 30 miejsc                                                                              1 190,00 zł 
b) równej lub wywszej niw 30 miejsc                                                               1 700,00 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XV/104/2007 Rady Gminy Oława z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia 
stawek podatku od środków transportowych wraz z jej zmianą wprowadzoną uchwałą nr XVI/124/2007 
Rady Gminy Oława z dnia 21 grudnia 2007 r.  

§ 4 

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

 DARIUSZ WITKOWSKI 
 
------------------- 
1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrowenia 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 r.),  

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uwytkowanie niektórych typów infrastruk-

tury przez pojazdy cięwarowe (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; tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 320 –  25992  – Poz. 4105 

4105 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 
NR XXXII/225/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w apcawhw odcwślwaha wzociw mocculacz2 hamoccac h h /wdlacac h 
po/atdow2ch 

 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 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) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity 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; z 2008 r. Nr 116, poz. 730), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. 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) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 październi-
ka 2002 r. 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 Gminy Oława uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

W zadcwahw wzociw hamoccac h h /wdlacac h aa po/a-
twd o/ ahwcuchocośch: 

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku 
od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieru-
chomości (DN-1) stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały; 

3) określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane 
o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący za-
łącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane 
o zwolnieniach podatkowych w podatku od nie-
ruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik nr 4 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

W zadcwahw wzociw hamoccac h h /wdlacac h aa po/a-
twd cola2: 

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku 
rolnego (IR-1) stanowiący załącznik nr 5 do ni-
niejszej uchwały; 

2) określa  się  wzór  deklaracji na podatek rolny 
(DR-1) stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej 
uchwały; 

3) określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek rolny – „Dane o nierucho-

mościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącz-
nik nr 7 do niniejszej uchwały; 

4) określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnie-
niach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” 
(ZR-1/B), stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3 

W zadcwahw wzociw hamoccac h h /wdlacac h aa po/a-
twd lwśa2: 

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku 
leśnego (IL-1) stanowiący załącznik nr 9 do ni-
niejszej uchwały; 

2) określa  się  wzór  deklaracji na podatek leśny 
(DL-1) stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej 
uchwały; 

3) określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek leśny – „Dane o nierucho-
mościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącz-
nik nr 11 do niniejszej uchwały; 

4) określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnie-
niach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-
1/B), stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXVI/350/2005 Rady Gmi-
ny Oława  z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie 
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określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
stosowanych w podatku od nieruchomości, rolnym 
i leśnym.  
 
 
 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNIWZDWI 
 RADI GMINI 

 DARIUSZ WITKOWSKI 
 
------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrowenia 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 uwytkowania niektórych typów infrastruk-

tury przez pojazdy cięwarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-

pospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 

wydanie specjalne.  
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UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 
NR XXXII/226/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w apcawhw opłat2 o/ poaha/aaha paiw 

 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 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. 18a oraz art. 19 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. 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 Gminy Oława uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Oława: 
1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiada-

nia psów, 
2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania 

psów, 
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy 

płatności opłaty od posiadania psów, 
4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów 

w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy 
płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za 
inkaso. 

§ 2 

Wprowadza się na terenie Gminy Oława opłatę od 
posiadania psów. 

§ 3 

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala 
się w wysokości 10,00 zł od jednego psa oraz 
10,00 zł za kawdego następnego psa posiadanego 
przez osobę fizyczną. 

§ 4 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest  bez we-
zwania  do dnia 31 marca  roku  podatkowego, 
a w przypadku powstania obowiązku jej uisz-
czenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia  
powstania  tego  obowiązku. W przypadku po-
wstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia 
opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę 
zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, 
w których 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. 

§ 5 

1. Wpłaty opłaty mowna  dokonywać  na  rachunek  
Gminy  Oława  lub  w  kasie  Urzędu  Gminy. 

2. Poboru opłaty mogą dokonywać strawnicy gminni. 
3. Pobór opłaty mowe odbywać się równiew w dro-

dze inkasa. 
4. Inkasentami ustala się osoby wymienione 

w załączniku nr 1 do uchwały.  

§ 6 

Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być 
wpłacone na rachunek Gminy Oława lub w kasie 
Urzędu Gminy w terminie do 5 dnia miesiąca na-
stępnego. 

§ 7 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od po-
siadania psów w wysokości 10% od kwoty zainka-
sowanej i wpłaconej w terminie organowi podat-
kowemu. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Oława. 

§ 9 

Traci moc uchwała nr XV/105/2007 Rady Gminy 
Oława z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie usta-
lenia wysokości opłaty od posiadania psów. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 PRZEWODNIWZDWI 
 RADI GMINI 

 DARIUSZ WITKOWSKI 
------------------- 
1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrowenia 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), 
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2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uwytkowanie niektórych typów infrastruk-

tury przez pojazdy cięwarowe (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.  

 
 
 
 

Wałzczahd ac 1 /o uchwał2 Ra/2 Gch-
a2 Oława ac XXXII/226/2008 z /aha 
25 lhatopa/a 2008 c. dpoz. 4106s 

 
 

WYKAW INKASENTÓW POBORU OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW 
OD OSÓB FIWYCWNYCH W DRODWE INKASA 

 
 

Lp. Miejscowość Nazwisko i imię inkasenta 
  1. BISTRZIWA Bubała Maria 
  2. BOLEWHÓW Whrzanowska Kazimiera 
  3. WHWALIBOŻIWE Żurawski Stanisław 
  4. DRZEMLIKOWIWE Tomczak Jadwiga 
  5. GAĆ Wzapka Bogusław 
  6. GAJ OŁAWSKI Mackiewicz Jan 
  7. GODZIKOWIWE Droszczak Bowena 
  8. GODZINOWIWE Zaremba Janusz 
  9. JAWZKOWIWE Bocheńska Lucyna 
10. JANKOWIWE Gorzkowska Anna 
11. JANKOWIWE MAŁE Nowacka Józefa 
12. JANIKÓW Mielnik Szymon 
13. LIZAWIWE Łągiewczyk Jacek 
14. MARWINKOWIWE Sawicki Jan 
15. MARSZOWIWE Kupczyński Henryk 
16. MASZKÓW Łajewska Sylwia 
17. MIŁONÓW Gołębiowski Jan 
18. NIEMIL Kawałko Lech 
19. NIWNIK Poźniak Zofia 
20. OLEŚNIWA MAŁA Kościelak Józef 
21. OSIEK Whomicka Maria 
22. OWWZARI Borowiec Stanisława 
23. PSARI Jaremkiewicz Stanisława 
24. SIEWIEBOROWIWE Kubiak Maria 
25. SIEDLWE Godlewska Jolanta 
26. SOBOWISKO Kozdrowiecki Franciszek 
27. ŚWINAWA Webulak Jolanta 
28. ŚWINAWA POLSKA Hamal Maria 
29. STANOWIWE Juzyszyn Adrian 
30. STARI GÓRNIK Kuriata Witold 
31. STARI OTOK Kaczmarek Waldemar 
32. ZABARDOWIWE Buczyłowski Jan 
33. ZAKRZÓW Kawecki Mirosław 
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UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 
NR XXXII/227/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w apcawhw opłat2 tacgoww  

 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 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 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. 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 Gminy Oława uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Oława:  
1) określa wysokość stawek opłaty targowej;  
2) określa zasady poboru oraz terminy płatności 

opłaty targowej. 

§ 2 

1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej 
obowiązującą na terenie Gminy Oława w wyso-
kości: 
14,00 zł przy sprzedawy z samochodu osobowe-
go, straganu, stołu,  
26,00 zł przy sprzedawy z innych samochodów, 
przyczep, naczep,  
9,00 zł przy sprzedawy z wózka ręcznego, rowe-
ru, ręki, kosza, skrzynki itp. 

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, 
w którym dokonywana jest sprzedaw. 

3. Pobór opłaty targowej powierza się strawnikom 
gminnym. 

4. Pobrane opłaty strawnicy gminni wpłacają 
w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek budwetu 

Gminy  Oława w terminie do 3 dni po zainkaso-
waniu opłaty. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Oława. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XV/106/2007 Rady Gminy 
Oława z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie  opła-
ty targowej . 

§ 5 

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

 DARIUSZ WITKOWSKI 

 
------------------- 
1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrowenia 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 uwytkowania niektórych typów infrastruk-

tury przez pojazdy cięwarowe (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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Egzemplarze biewące i z lat ubiegłych oraz załączniki mowna nabywać: 

1) w punktach sprzedawy: 

– 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. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

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

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

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

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłowone 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 

 

W2/awca: Wojewoda Dolnośląski 

Rw/adc a: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, 

tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl 

Sdła/, /cud h cozpowazwchahaahw: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 

D2atc2buc a: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl 

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego 

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 
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