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4108 

UCHWAŁA RADY POWIATU W JAWORZE 
NR XXXI/179/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

zmieniająca uchwałę Razm Powiaąu w Jawołze w y ławie zayaz narmwaniap 
zrmwania i orciążania niełuchomości ołaz ich wmzziełżawiania lur 
                       wmnajmowania na okłey złużyzm niż 3 laąa 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 68 
ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 8ospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Powiatu w 
Jaworze ustala. co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XVII/109/99 Rady Powiatu w Jawo-
rze z dnia 30 8rudnia 1999 r. w sprawie zasad 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na 
okres dłuższy niż 3 lata wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14 ust. 1 Od ceny lokalu mieszkalne8o, 
sprzedawane8o jako odrębna nieruchomość w 
trybie bezprzetar8owym, udziela się bonifikaty 
w wysokości: 
1) 90% − jeżeli następuje równoczesna sprze-

daż wszystkich lokali, w wyniku której 
wszystkie mieszkania w budynku przestają 
być własnością powiatu. 

2) 80% − w przypadku wykupu pojedynczych 
lokali w budynku wielolokalowym”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o. 
 

PRZEWODNICZACI 
RADI POWIATU 

 
MARIUSZ BARAŃSKI 
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4109 

UCHWAŁA RADY POWIATU W LUBINIE 
NR XXXII/180/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

zmieniająca uchwałę w y ławie okłeślenia łozzaju świazczeń  łzmznawa-
nmch nauczmcielom w łamach  omocm zzłowoąnej ołaz wałunków i y oyoru 
                                          ich  łzmznawania 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 
1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1795 i z 2007 r. 
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 72 ust. 1 i 4 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz.674; Nr 170 poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, 
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, 
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 z 2008 r. Nr 145, 
poz. 917) Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

W uchwale nr XI/63/2007 Rady Powiatu w Lubinie 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia 
rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w 
ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i spo-
sobu ich przyznawania wprowadza się następujące 
zmiany:  
1. § 2 otrzymuje brzmienie: „Wysokość środków 

przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla na-
uczycieli określa uchwała budżetowa”.  

2. W § 4 dodaje się ust. 9, 10 i 11 w brzmieniu:  
„9. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej 
składa się za pośrednictwem dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych do dnia 20 marca,  
20 czerwca, 20 września i 20 listopada każde8o 
roku.  
10. Rozpatrywanie wniosków odbywa się 1 raz 
na kwartał.  

11. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej 
podejmuje utarosta Lubiński”.  

3. Załącznik do uchwały nr XI/63/2007 Rady Po-
wiatu w Lubinie „Wniosek o przyznanie pomocy 
zdrowotnej” otrzymuje brzmienie jak załącznik 
do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskie8o, z mocą obowiązującą od dnia  
1 stycznia 2009 roku.  
 

PRZEWODNICZĄCI RADI 
 

EDWARD ŁAGUN 
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Załącznik zo uchwałm Razm Powiaąu w Lurinie 
nł XXXII/180/2008 z znia 27 liyąo aza 2008 ł. 
( oz. 4109) 

  

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ 

 

…………………………………………………………………………………………............... 
Wnioskodawca (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………………………………………............... 
Adres zamieszkania i nr tel. 

…………………………………………………………………………………………............... 
Szkoła, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………...............

.................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…… 
(w załączeniu: aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela lub dokumenty potwierdzające ponie-

sione wydatki związane z chorobą, oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny) 

 

 

..........……………………… 
data i podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Potwierdzenie zatrudnienia w danej szkole/placówce: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

            …………………………………………..                                                                                       

data i podpis dyrektora szkoły/placówki 
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UCHWAŁA RADY POWIATU W LWÓWKU ŚLĄSKIM 
NR XXVIII/66/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w y ławie zmianm uchwałm nł XXVII/65/08 Razm Powiaąu w Lwówku Ślą-
ykim z znia 20 liyąo aza 2008 łoku w y ławie uyąalenia łegulaminu  łzm-
znawania i  łzekazmwania yąm enziów na wmłównmwanie yzany ezukacmj-
nmch zla uczniów yzkół  onazgimnazjalnmch kończącmch yię maąułą w ła-
mach Działania 2.2 Wmłównmwanie yzany ezukacmjnmch  o łzez  łogłamm 
  yąm enzialne Zinąegłowanego Płogłamu O ełacmjnego Rozwoju Regionalnego 

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

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXVII/65/08 Rady Powiatu  
w Lwówku Śląskim z dnia 20 listopada 2008 roku 
w sprawie ustalenia re8ulaminu przyznawania  
i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 
szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponad8im-
nazjalnych kończących się maturą w ramach Dzia-
łania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych po-
przez pro8ramy stypendialne Zinte8rowane8o Pro-
8ramu Operacyjne8o Rozwoju Re8ionalne8o zmie-
nia się § 10 ust. 2 w taki sposób, że otrzymuje on 
brzmienie: 
„Limit 8odzin nieusprawiedliwionych, które8o prze-
kroczenie oznacza utratę uprawnień do przyznania 
stypendium, określa się na poziomie 20 8odzin mie-
sięcznie.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu w Lwówku Śląskim. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 września 2008 r.      
 
 

PRZEWODNICZACI RADI 
 

JÓZEF STANISŁAW MRÓWKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXXIV/306/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w y ławie  ozaąku oz niełuchomości 

 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 8minnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844, z późn. zm.2) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od nieru-
chomości: 
1. Od budynków lub ich części: 

1) mieszkalnych od 1 m² powierzchni  
użytkowej − 0,62 zł; 

2) związanych z prowadzeniem działalności 8o-
spodarczej oraz: 

a budynków mieszkalnych lub ich części za-
jętych na prowadzenie działalności 8ospo-
darczej − od 1 m² powierzchni  
użytkowej − 17,00 zł, 

b) zajętych na prowadzenie działalności 8o-
spodarczej w zakresie świadczenia usłu8 
hotelarskich i 8astronomicznych z wyjąt-
kiem sprzedających alkohole pow. 4,5% − 
od 1 m2 powierzchni użytkowej − 15,00 zł; 
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3) zajętych na prowadzenie działalności 8ospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – od 1 m² powierzchni 
użytkowej − 9,24 zł; 

4) zajętych na prowadzenie działalności 8ospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – od 1 m² powierzchni użytko-
wej − 4,01 zł; 

5) od pozostałych budynków: 
a) 8ospodarczych zajętych na cele niezarob-

kowe osób fizycznych − od 1 m² po-
wierzchni użytkowej − 4,50 zł, 

b) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publiczne8o przez or8anizacje po-
żytku publiczne8o − od 1 m² powierzchni 
użytkowej − 6,64 zł. 

2. Od budowli −2% ich wartości. 
3. od 8runtów: 

1) związanych z prowadzoną działalnością 8o-
spodarczą bez wz8lędu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji 8runtów i budynków od 
1 m² powierzchni − 0,74 zł; 

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

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

bliczne8o przez or8anizacje pożytku publicz-
ne8o – od 1 m² powierzchn − 0,30 zł; 

4) pozostałych, będących w posiadaniu osób 
samotnie zamieszkujących, których wyłącz-
nym źródłem utrzymania jest renta lub eme-
rytura − od 1 m² powierzchni − 0,15 zł. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XVIII/127/07 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 listopada 2007 
roku w sprawie podatku od nieruchomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 4 

Uchwała podle8a o8łoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskie8o i wchodzi  
w życie po upływie 14 dni od dnia jej o8łoszenia,  
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 ro-
ku, oraz podle8a o8łoszeniu na tablicy o8łoszeń w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodz-
kiej. 
 

PRZEWODNICZACI 
RADI MIEJuKIEJ 

 
BRONISŁAW PATYNKO 

__________________ 
1 Zmiany tekstu jednolite8o wymienionej ustawy zostały o8łoszone w Dz. U. 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. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 

2 Zmiany tekstu jednolite8o wymienionej ustawy zostały o8łoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 
245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4112 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXXIV/307/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w y ławie  ozaąku oz śłozków ąłany ołąowmch 

 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 8minnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1), art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 
r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.2), pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie 8órnych 8ranic stawek kwotowych po-
datków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) oraz obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. (M.P. 
Nr 78, poz. 692) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następu-
je: 
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§ 1 

Ustala się stawki podatku od środków transporto-
wych w wysokości określonej w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej: 
1) nr XVIII/128/07 z dnia 16 listopada 2007 r.  

w sprawie podatku od środków transportowych; 
2) nr XIX/142/07 z dnia 14 8rudnia 2007 roku  

o zmianie uchwały w sprawie podatku od środ-
ków transportowych. 

 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 4 

Uchwała podle8a o8łoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskie8o i wchodzi  
w życie po upływie 14 dni od dnia jej o8łoszenia  
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku 
oraz podle8a o8łoszeniu na tablicy o8łoszeń w bu-
dynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodz-
kiej. 
 

PRZEWODNICZACI 
RADI MIEJuKIEJ 

 
BRONISŁAW PATYNKO 

___________________ 
1 Zmiany tekstu jednolite8o wymienionej ustawy zostały o8łoszone w Dz. U. 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. 1568, z 2004 r. Nr102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 

2 Zmiany tekstu jednolite8o wymienionej ustawy zostały o8łoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,  
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730. 
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Załącznik nł 1 zo uchwałm Razm Miejykiej 
w Bmyąłzmcm Kłozzkiej nł XXXIV/307/08 z 
znia 28 liyąo aza 2008 ł. ( oz. 4112) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXXIV/308/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w y ławie śłezniej cenm yku u żmąa zla celów wmmiału  ozaąku łolnego 

 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 8minnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. 
zm.2) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta stanowiącą podstawę 
do naliczenia podatku rolne8o o8łoszoną w Komu-
nikacie Prezesa Główne8o Urzędu utatystyczne8o z 
dnia 17 października 2008 roku w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwar-
tałów 2008 roku (M.P. Nr 81, poz. 717) do kwoty 
– 52p00 zł za 1 kwinąal żmąa. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 
 
 

§ 3 

Uchwała podle8a o8łoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskie8o i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia jej o8łoszenia z 
mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku oraz 
podle8a o8łoszeniu na tablicy o8łoszeń w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 

PRZEWODNICZACI 
RADI MIEJuKIEJ 

 
BRONISŁAW PATYNKO 

____________________ 
1 Zmiany tekstu jednolite8o wymienionej ustawy zostały o8łoszone w Dz. U. 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. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 

2 Zmiany tekstu jednolite8o wymienionej ustawy zostały o8łoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775  
i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERUONIOWA  
NR XXXI/189/08 

z dnia 6 października 2008 r. 

w y ławie miejycowego  lanu zagoy ozałowania  łzeyąłzennego oryzału 
w Dziełżoniowie ogłaniczonego ulicami: Baąalionów Chło ykichp Wiełzrowąp 
                          Uełomykiego ołaz rmłą rocznicą kolejową 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1951 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za8ospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku 
z uchwałą nr XV/99/07 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 sierpnia 
2007 r. po stwierdzeniu z8odności z ustaleniami określonymi w „utudium 
uwarunkowań i kierunków za8ospodarowania przestrzenne8o Miasta Dzier-
żoniów” uchwala się, co następuje:  

 
 

R o z d z i a ł   I 

Płze iym ogólne 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan za8ospodarowania 
przestrzenne8o obszaru w Dzierżoniowie o8rani-
czone8o ulicami: Batalionów Chłopskich, Wierzbo-
wą, Żeromskie8o oraz byłą bocznicą kolejową.  

§ 2 

Inte8ralne części uchwały stanowią: 
1) ustalenia niniejszej uchwały stanowiące część 

tekstową, zawarte w rozdziałach: 
a) Przepisy o8ólne – rozdział I, 
b) Przepisy obowiązujące dla całe8o obszaru ob-

jęte8o planem – rozdział II, 
c) Przepisy dotyczące poszcze8ólnych terenów 

wydzielonych liniami roz8raniczającymi – roz-
dział III, 

d) Przepisy końcowe – rozdział IV, 
2) rysunek planu w skali 1:1000 – stanowiący 

załącznik nr 1, 
3) rozstrzy8nięcie w sprawie uwa8 wniesionych do 

projektu planu – stanowiące załącznik nr 2, 
4) rozstrzy8nięcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych 8miny oraz o 
zasadach ich finansowania – stanowiące załącz-
nik nr 3. 

§ 3 

1. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są 
następujące oznaczenia 8raficzne: 

1) 8ranice obszaru objęte8o planem; 
2) linie roz8raniczające tereny o różnych funk-

cjach, tj. sposobach użytkowania lub zasa-
dach za8ospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) obowiązujące linie zabudowy; 
5) wyma8ana strefa zieleni ozdobnej i izolacyj-

nej; 
6) wyma8ane szpalery drzew; 
7) istniejące obiekty przeznaczone do zacho-

wania; 

8) istniejące obiekty przeznaczone do likwida-
cji; 

9) strefa placu publiczne8o o specjalnej na-
wierzchni; 

10) 8ranica strefy ochrony zabytkowe8o układu 
urbanistyczne8o;  

11) dopuszczalny kierunek dostępu do dro8i 
(obsłu8i komunikacyjnej); 

12) dopuszczalne przedłużenie dro8i wewnętrz-
nej KDW1; 

13) wyma8any obiekt bramy urbanistycznej – 
orientującej wjazd do terenu usłu8 i domy-
kającej wnętrze placu; 

14) symbole identyfikujące tereny, złożone z: 
a) oznaczenia literowe8o: 

– U – teren zabudowy usłu-
8owej z zielenią towa-
rzyszącą, 

– UZ – teren zabudowy usłu-
8owej ochrony zdrowia, 

– PU – teren zabudowy pro-
dukcyjno-usłu8owej, 

– MW – teren zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej, 

– MN – teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzin-
nej, 

– KDG – pas dro8i publicznej 
klasy G (8łównej), 

– KDW(L) – pas dro8i wewnętrznej 
o8ólnodostępnej o pa-
rametrach klasy L (lo-
kalnej), 

– KDW – teren dro8i wewnętrz-
nej, 

 
b) oznaczenia liczbowe8o. 

2. Pozostałe oznaczenia 8raficzne na rysunku planu 
nie stanowią je8o ustaleń i mają charakter in-
formacyjny: 
1) treść podkładu mapowe8o; 
2) istniejące obiekty zalecane do zachowania; 
3) orientacyjny układ bramy urbanistycznej; 
4) obiekty zlikwidowane; 
5) postulowany most dro8owy, kładka piesza; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26044  – Poz. 4114  

6) projektowane jezdnie ulic; 
7) obiekt objęty ochroną, wpisany do ewidencji 

zabytków. 

§ 4 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 
1)  łze iyach yzczegółowmch i ozłęrnmch – ro-

zumie się przez to obowiązujące przepisy 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
o8raniczenia w za8ospodarowaniu terenów 
wynikające z prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych; 

2) łmyunku  lanu – rozumie się przez to rysunek 
wymieniony w § 2 ust.1 pkt 2 niniejszej 
uchwały; 

3) ąełenie – rozumie się przez to teren o określo-
nym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczo-
ny na rysunku planu liniami roz8raniczającymi; 

4) oryzałze – rozumie się przez to obszar objęty 
planem; 

5)  łzeznaczeniu  ozyąawowmm – rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia terenu, który 
dominuje w obszarze wydzielonym liniami roz-
8raniczającymi; 

6)  łzeznaczeniu zo uyzczalnmm – rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podsta-
wowy, który uzupełnia i wzbo8aca użytkowa-
nie podstawowe; 

7) uyługach zziałalności goy ozałczej (komełcmj-
nmch) – rozumie się przez to w szcze8ólności 
usłu8i z zakresu handlu, 8astronomii, rzemiosła 
produkcyjne8o i usłu8owe8o, turystyki, rekre-
acji i rozrywki, rynku finansowe8o i obsłu8i 
prawnej oraz inną działalność o zbliżonym cha-
rakterze wraz z towarzyszącymi funkcjami biu-
rowo-socjalnymi; 

8) uyługach  urlicznmch – rozumie się przez to 
usłu8i z zakresu kultury, edukacji, oświaty, 
opieki zdrowotnej i społecznej, administracji, 
masowe8o sportu itp. wraz z towarzyszącymi 
funkcjami biurowo-socjalnymi;  

9) uciążliwości zla śłozowiyka – rozumie się 
przez to zjawiska fizyczne lub stany utrudnia-
jące życie albo dokuczliwe dla otaczające8o 
środowiska (zwłaszcza hałas, wibracje, zapa-
chy, zanieczyszczenie powietrza, wód i zanie-
czyszczenie odpadami), które stwarzają możli-
wość  po8orszenia je8o stanu, w rozumieniu 
przepisów szcze8ólnych; 

10) uyługach nieuciążliwmch –rozumie się przez to 
usłu8i niepowodujące szkodliwości i  uciążli-
wości dla użytkowników sąsiednich terenów i 
niezaliczone wedłu8 przepisów szcze8ólnych 
do przedsięwzięć mo8ących znacząco oddzia-
ływać na środowisko; 

11) ąmąule  ławnmm – rozumie się przez to prawo 
własności, użytkowania wieczyste8o, zarządu, 
prawo do dysponowania terenem oraz inne 
prawa wynikające z umów cywilnoprawnych; 

12) rłama ułraniyąmczna – rozumie się przez to 
obiekt usytuowany na terenie U2 o wysokich 
walorach architektonicznych, stanowiący 
8łówną fasadę zespołu usłu8owe8o z przejaz-

dem w poziomie przyziemia oraz zamknięcie 
przestrzeni założenia wokół ronda, 

13) zarmąkowm ukłaz ułraniyąmcznm – układ wy-
mieniony w  § 11 pkt 2, 

14) złogach wewnęąłznmch – rozumie się przez to 
inne niż dro8i publiczne, które mo8ą być 
uchwałą rady miejskiej zakwalifikowane do 
dró8 publicznych, spełniają jednakże rolę do-
jazdów o8ólnodostępnych w zespole zabudo-
wy usłu8owej i przemysłowej oraz charaktery-
zują się parametrami określonymi w dalszej 
części uchwały. 

R o z d z i a ł   II 

Płze iym orowiązujące zla całego oryzału orjęąego 
 lanem 

§ 5 

Uyąalenia zoąmczące  łzeznaczenia ąełenu 

1. Ustaleniami planu objęto tereny wyznaczone na 
rysunku planu liniami roz8raniczającymi oraz 
8ranicami opracowania i oznaczone symbolami, 
których funkcje określono poniżej: 

 
1) U – teren zabudowy usłu8owej  

z zielenią towarzyszącą 
2) UZ – teren zabudowy usłu8owej  

z zakresu ochrony zdrowia 
3) PU – teren zabudowy produkcyjno- 

-usłu8owej 
4) MW – teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej 
5) MN – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 
6) KDG – pas dro8i publicznej klasy G 

(8łównej) 
7) KDW(L) – pas dro8i wewnętrznej o8ólno-

dostępnej o parametrach klasy 
L (lokalnej) 

8) KDW – teren dro8i wewnętrznej. 
 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala 

się przeznaczenie podstawowe określone, a w 
uzasadnionych przypadkach określa się przezna-
czenie towarzyszące i dopuszczalne, bądź alter-
natywne, oraz warunki ich dopuszczenia ustalo-
ne w dalszej części niniejszej uchwały. 

Uyąalenia zoąmczące zayaz ochłonm i kyząałąowania 
łazu  łzeyąłzennego ołaz  ałameąłów i wykaźników  
                   kyząałąowania zaruzowm 

§ 6 

W celu zachowania ładu przestrzenne8o, a w 
szcze8ólności wytworzenia śródmiejskie8o charak-
teru zabudowy, ustala się zasady kształtowania 
zabudowy obowiązujące  na całym obszarze opra-
cowania: 
1) Dla terenów oznaczonych symbolem U, PU oraz 

UZ ustala się: 
a) obiekty budowlane mo8ą być realizowane 

wyłącznie na terenach przeznaczonych na ten 
cel w niniejszym planie, z zachowaniem okre-
ślone8o w rozdziale III przeznaczenia i wa-
runków zabudowy, 
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b) usytuowanie budynków lokalizowanych w 
obrębie 8rup istniejącej zabudowy lub w ich 
sąsiedztwie winno nawiązywać do formy 
dominującej, a w szcze8ólności uwz8lędniać 
przeważający kąt położenia w stosunku do 
dró8 publicznych i zachowanie linii zabudowy 
(w przypadkach pozwalających na jej ustale-
nie) – warunek ten nie dotyczy wyma8ane8o 
obiektu tzw. „bramy urbanistycznej”, 

c) w obrębie terenów niezabudowanych zaleca 
się sytuowanie budynków równole8le do ist-
niejącej wzdłuż ul. Bat. Chłopskich linii zabu-
dowy, warunek ten nie dotyczy wyma8ane8o 
obiektu tzw. „bramy urbanistycznej”, 

d) sposób usytuowania projektowanych budyn-
ków powinien uwz8lędniać: 
– utrzymanie obowiązujących linii zabudowy 

określonych na rysunku planu; 
– utrzymanie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy określonych na rysunku planu; 
– zapewnienie dostępu do światła, dostępu 

do dró8 publicznych, dostępu do przyłączy 
wodocią8owych oraz innych niezbędnych 
przyłączy infrastruktury technicznej dla 
istniejących i projektowanych budynków 
przeznaczonych na pobyt ludzi na sąsied-
nich działkach; 

– wymo8i wynikające z przepisów szcze8ól-
nych i odrębnych dotyczące sytuowania 
budynków w stosunku do 8ranic działki i 
sąsiedniej zabudowy, z uwz8lędnieniem 
zła8odzenia obowiązujących przepisów 
przewidzianych dla zabudowy śródmiej-
skiej, 

e) 8abaryty, forma architektoniczna budynków i 
pozostałych elementów za8ospodarowania 
(mała architektura, o8rodzenia, zieleń) po-
winny być kształtowane w sposób nawiązu-
jący harmonijnie do cech lokalne8o krajobrazu 
i sąsiadującej zabudowy z uwz8lędnieniem 
położenia i ekspozycji. Dla zapewnienia cią-
8łości kulturowej zaleca się stosowanie form 
nawiązujących do tradycyjnej, częściowo za-
chowanej zabudowy pofabrycznej, poprzez 
sytuację, skalę, bryłę, podziały architekto-
niczne, proporcję powierzchni murów i otwo-
rów, materiały wykończeniowe i detal oraz 
nawiązanie formami współczesnymi do lokal-
nej tradycji architektonicznej, 

f) wyma8ana forma dachu:  
– ponieważ obszar planu obejmuje zabudo-

wę na obrzeżach śródmieścia charaktery-
zującą się bo8actwem i różnorodnością 
form i pokryć dachowych, nie ustala się 
wyma8anej  formy lub pokrycia dachu, 

– z uwa8i na pożądany miejski charakter ob-
szaru objęte8o planem, nowa zabudowa 
powinna harmonijnie nawiązywać do ist-
niejącej zabudowy o wysokich walorach 
architektonicznych, 

8) wyma8ana wysokość dla nowej i przebudo-
wywanej zabudowy zostaje określona dla 
każde8o terenu w formie minimalnej i mak-
symalnej ilości kondy8nacji. Wyma8ana ilość 
kondy8nacji dotyczy fasady (elewacji fronto-

wej) 8łównej bryły zabudowy. Poprzez 8łów-
ną bryłę rozumieć należy część zabudowy 
dominującą, której powierzchnia zabudowy 
stanowi więcej niż 60% o8ólnej powierzchni 
zabudowy, 

h) wyma8a się stosowania naturalnych materia-
łów elewacyjnych (kamień, ce8ła ceramiczna, 
tynk szlachetny), 

i) wprowadza się zakaz stosowania od strony 
terenów publicznych lub o8ólnodostępnych – 
o8rodzeń betonowych, w tym również prefa-
brykowanych, poza podmurówkami lub słup-
kami o prostych formach, 

j) wprowadza się zakaz stosowania siddin8u 
lub płyty warstwowej jako materiału wykoń-
czenia fasad od strony dró8 publicznych, 
wewnętrznych i rzeki Piławy, 

k) wysokość liczona od poziomu terenu rodzi-
me8o, przy zachowaniu wyma8ań dotyczą-
cych ochrony interesów osób trzecich w za-
kresie dostępu światła dzienne8o do po-
mieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 
powinna wynosić dla nowej zabudowy i  
nadbudowy istniejącej: nie więcej niż 18m. 
Dopuszcza się wieże i inne dominanty sta-
nowiące niewielkie części budynków o wyso-
kości do 25 m. 

2) Na terenach oznaczonych symbolem MW i MN 
ustala się: 
a) obiekty budowlane mo8ą być realizowane 

wyłącznie na terenach przeznaczonych na ten 
cel w niniejszym planie, z zachowaniem okre-
ślone8o w rozdziale III przeznaczenia i wa-
runków zabudowy, 

b) usytuowanie budynków lokalizowanych w 
obrębie 8rup istniejącej zabudowy lub w ich 
sąsiedztwie winno nawiązywać do formy 
dominującej, a w szcze8ólności uwz8lędniać 
przeważający kąt położenia w stosunku do 
dró8 publicznych i zachowanie linii zabudo-
wy, 

c) sposób usytuowania projektowanych budyn-
ków powinien uwz8lędniać: 
– utrzymanie obowiązujących linii zabudowy 

określonych na rysunku planu, 
– utrzymanie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy określonych na rysunku planu, 
– zapewnienie dostępu do światła, dostępu 

do dró8 publicznych, dostępu do przyłączy 
wodocią8owych oraz innych niezbędnych 
przyłączy infrastruktury technicznej dla 
istniejących i projektowanych budynków 
przeznaczonych na pobyt ludzi na sąsied-
nich działkach; 

– wymo8i wynikające z przepisów szcze8ól-
nych i odrębnych dotyczące sytuowania 
budynków w stosunku do 8ranic działki i 
sąsiedniej zabudowy,  

d) 8abaryty, forma architektoniczna budynków i 
pozostałych elementów za8ospodarowania 
(mała architektura, o8rodzenia, zieleń) po-
winny być kształtowane w sposób nawiązu-
jący harmonijnie do cech lokalne8o krajobrazu 
i sąsiadującej zabudowy z uwz8lędnieniem 
położenia i ekspozycji. Dla zapewnienia cią-
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8łości kulturowej zaleca się stosowanie form 
nawiązujących wyłącznie do zabudowy tra-
dycyjnej ukształtowanej w sąsiedztwie trady-
cyjnej,   

e) wyma8ana forma dachu: dachy strome kale-
nicowe o symetrycznym nachyleniu połaci  
i kącie zawartym w przedziale od 40÷500, 
kryte dachówką ceramiczną,     

f) wyma8ana wysokość dla nowej i przebudo-
wywanej zabudowy zostaje określona dla 
każde8o terenu w formie minimalnej i mak-
symalnej ilości kondy8nacji. Wyma8ana ilość 
kondy8nacji dotyczy fasady (elewacji fronto-
wej) 8łównej bryły zabudowy. Poprzez 8łów-
ną bryłę rozumieć należy część zabudowy 
dominującą, której powierzchnia zabudowy 
stanowi więcej niż 60% o8ólnej powierzchni 
zabudowy,      

8) wyma8a się stosowania naturalnych materia-
łów elewacyjnych (kamień, ce8ła ceramiczna, 
tynk szlachetny), 

h) wprowadza się zakaz stosowania od strony 
terenów publicznych lub o8ólnodostępnych – 
o8rodzeń betonowych, w tym również prefa-
brykowanych, poza podmurówkami lub słup-
kami o prostych formach, 

i) wprowadza się zakaz stosowania siddin8u 
lub płyty warstwowej jako materiału wykoń-
czenia fasad. 

§ 7 

W celu racjonalne8o za8ospodarowania i wykorzy-
stania terenów ustala się parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy: 
1) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać: 

a) dla zabudowy usłu8owej, produkcyjnej, ma8a-
zynowej – 80% powierzchni nieruchomości, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej – 50% po-
wierzchni nieruchomości,  

w przypadku przekroczenia te8o procentu w za-
budowie istniejącej wprowadza się zakaz rozbu-
dowy i budowy nowych obiektów kubaturo-
wych. 

2) powierzchnia biolo8icznie czynna powinna wy-
nosić: 
a) dla zabudowy usłu8owej – co najmniej 10% 

powierzchni nieruchomości, 
b) dla zabudowy produkcyjnej, ma8azynowej –  

co najmniej 10% powierzchni nieruchomości, 
c) dla zabudowy mieszkaniowej – co najmniej 

40% powierzchni nieruchomości. 

§ 8 

Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy 
zostały wyznaczone na rysunku planu. Poza wy-
znaczone linie mo8ą wystawać niewielkie części 
budynku takie jak balkony, wykusze, 8anki, ryzality 
itp. jednak nie więcej niż 1,2 m.    

Wałunki zagoy ozałowania ąełenów zoąmczące 
ochłonm śłozowiyka  łzmłozniczegop kuląułowego  
                            i kłajorłazu 

§ 9 

W celu zachowania wymo8ów ochrony środowiska 
przy wszelkich działaniach inwestycyjnych oraz 
innych, związanych ze zmianą funkcji i sposobu 

użytkowania terenów lub obiektów, nakazuje się 
przestrze8anie zasad określonych w aktualnie obo-
wiązujących przepisach szcze8ólnych i odrębnych, 
a ponadto ustala się: 
1) zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy kubatu-

rowej w strefie nakazanej zieleni ozdobnej i re-
kreacyjnej, 

2) lokalizację przedsięwzięć mo8ących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dopuszcza się na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych 
oraz tzw. decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach, 

3) dopuszcza się wyłącznie prowadzenie takiej 
działalności 8ospodarczej, której uciążliwość dla 
środowiska powodowana przez: 
a) emisję do powietrza i 8leby nie przekroczy 

8ranic terenu, do które8o podmiot posiada 
tytuł prawny, 

b) hałas nie przekroczy norm dopuszczalnych 
dla najbliższe8o obszaru chronione8o, 

4) nakaz wyposażenia terenów przeznaczonych dla 
zabudowy w sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej dla odprowadzania ścieków. Nakaz 
modernizacji i rozbudowy istniejącej sieci kanali-
zacji sanitarnej, 

5) nakaz podczyszczania – przed odprowadzeniem 
do odbiornika – wód opadowych i roztopowych 
z8odnie z przepisami szcze8ólnymi. Nakaz roz-
budowy i modernizacji sieci kanalizacji deszczo-
wej z uwz8lędnieniem budowy cieków po-
wierzchniowych i zbiorników tzw. małej retencji, 

6) nakaz odbioru i 8romadzenia odpadów w syste-
mie zor8anizowanym, przy stosowaniu na całym 
obszarze jednolitych zasad – z8odnie z obowią-
zującymi przepisami o odpadach – w tym obo-
wiązkiem wstępnej se8re8acji i odzysku surow-
ców wtórnych, 

7) sposób postępowania z odpadami innymi niż 
komunalne każdorazowo należy uz8adniać z or-
8anami właściwymi w zakresie ochrony środo-
wiska, 

8) zakaz stosowania paliw stałych dla zaopatrzenia 
w ciepło obiektów realizowanych; w obiektach 
istniejących, zaleca się sukcesywną wymianę 
urządzeń 8rzewczych na systemy wykorzystują-
ce czyste ekolo8icznie nośniki ener8ii. 

§ 10 

Dla zachowania równowa8i przyrodniczej i walorów 
naturalnych krajobrazu ustala się: 
1) nakaz utrzymania i ochrony zespołów zieleni 

półnaturalnej i urządzonej: 
a) istniejących drzew szpalerowych wzdłuż ko-

ryta rzeki Piławy; 
b) zieleni wysokiej i niskiej towarzyszącej zabu-

dowie mieszkalnej lub usłu8owej ochrony 
zdrowia; 

c) pojedynczych drzew – a zwłaszcza staro-
drzewu oznaczone8o na rysunku planu w li-
niach roz8raniczających dró8 (tzw. alei);  

z wyjątkiem niezbędnych cięć pielę8nacyjnych 
oraz likwidacji tych, które kolidują z realizowa-
nymi inwestycjami dro8owymi; 

2) zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych 
poza terenami przeznaczonymi w planie na cele 
inwestycyjne, 
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3) przy utwardzaniu dojść i dojazdów (poza dro8a-
mi publicznymi) zaleca się stosowanie elemen-
tów drobnowymiarowych, z preferencją dla ma-
teriałów naturalnych oraz innych ażurowych, 

4) dla zwiększenia retencyjności wodnej obszaru 
dopuszcza się budowę powierzchniowych lub 
podziemnych zbiorników wody opadowej, wyko-
rzystywanej do celów 8ospodarczych. Zbiorniki 
otwarte należy zabezpieczyć przed wylę8aniem 
komarów, 

5) nakaz kompensacji przyrodniczej w związku z 
likwidacją istniejącej roślinności. Kompensacja 
pole8a na obowiązku trwałe8o nasadzenia drzew 
w ilości wynoszącej wielokrotność ilości drzew 
wyciętych w trakcie realizacji danej inwestycji. 
Obowiązek dotyczący inwestora powinien zo-
stać określony w tzw. decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach, wydanej na podstawie 
przepisów szcze8ółowych dot. ochrony środo-
wiska.    

Zayazm ochłonm zziezzicąwa kuląułowego  
i zarmąków ołaz zórł kuląułm wy ółczeynej 

§ 11 

1. W celu zachowania i ochrony istniejącej w ob-
szarze substancji zabytkowej przyjmuje się – 
stosownie do przepisów szcze8ólnych – ochronę 
dóbr kultury. 

2. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej za-
bytkowe8o układu urbanistyczne8o dawnej fa-
bryki włókienniczej, 8dzie współczesna działal-
ność inwestycyjna, 8ospodarcza i usłu8owa po-
winna uwz8lędniać wyma8ania konserwatorskie. 
W strefie ustala się następujące warunki dot. 
za8ospodarowania terenu: 
1) obejmuje się ochroną obiekty oznaczone w 

rysunku planu na terenie U3 i PU fi8urujące 
w ewidencji zabytków, 

2) istniejące obiekty dysharmonizujące powinny 
zostać zlikwidowane lub przebudowane, 

3) nową zabudowę należy dostosować do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
kierunków lokalizacji oraz nawiązać formami 
nowoczesnymi do lokalnej tradycji architektu-
ry industrialnej i sylwety krajobrazowej daw-
ne8o zakładu przemysłowe8o, poprzez za-
chowanie szcze8ólne8o ry8oru zastosowa-
nych materiałów wykończeniowych i jakości 
architektury, 

4) obecny sposób użytkowania obiektów należy 
dostosować do wartości zabytkowych zespo-
łu i poszcze8ólnych obiektów oraz nawiązać 
do funkcji historycznej,  

5) ochronie podle8ają wszelkie obiekty pod-
ziemne, znaleziska oraz odkryte podczas re-
montów detale architektoniczne. 

6) wszelkie roboty budowlane wyma8ają opi-
niowania przez WUOZ.  

3. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne dotyczące 
terenów określonych w ust. 2 wyma8ają zaopi-
niowania przez WUOZ. 

4. Przy rozbiórce obiektów zabytkowych, dla za-
chowania dziedzictwa kulturowe8o wyma8a się 
zachowania najbardziej wartościowych elemen-

tów dekoracji architektonicznej lub wyposażenia 
w  celu wbudowania i eksponowania w nowej 
kubaturze lub przy za8ospodarowaniu terenu 
przyobiektowe8o.  

Zayazm i y oyorm zagoy ozałowania ąełenów  oz-
legającmch ochłonie ołaz zayazm ochłonm zzłowia i 
rez ieczeńyąwa luzzip wmnikające z  łze iyów  
                             ozłęrnmch 

§ 12 

W celu zachowania warunków ochrony wód oraz 
umożliwienia dostępu do wody rzeki Piławy i pro-
wadzenia robót remontowych i konserwacyjnych 
ustala się: 
1) preferowane formy użytkowania 8runtów w 

ramach strefy zieleni ozdobnej i izolacyjnej, nale-
ży przyjąć jako zieleńce z placami, chodnikami, 
dro8ami dla rowerów, dro8ami przeciwpożaro-
wymi i technicznymi, 

2) wyklucza się możliwość lokalizacji obiektów 
budowlanych na skarpie brze8owej rzeki Piławy, 

3) na terenach zabudowy sąsiadujących z rzeką 
Piławą należy każdorazowo lokalizację obiektu 
budowlane8o uz8odnić z administratorem cieku, 

4) o8rodzenia mo8ą być realizowane co najmniej w 
odle8łości 3 metrów od krawędzi skarpy brze-
8owej rzeki Piławy, 

5) dopuszcza się realizację dró8 wewnętrznych 
o8ólnodostępnych z zielenią, na warunkach 
określonych w dalszej części uchwały, 

6) wzdłuż północnej 8ranicy terenu MN2 należy 
pozostawić istniejący mur, stanowiący ochronę 
akustyczną dla funkcji mieszkaniowej, 

7) funkcja mieszkaniowa zlokalizowana na terenie 
MN2 z wniosku władające8o 8runtem nie może 
w żadnym stopniu o8raniczać sposobu za8ospo-
darowania terenu przyle8łe8o oznaczone8o jako 
U2, użytkowane8o dotychczas na cele przemy-
słowe, a 8mina nie może być adresatem jakich-
kolwiek roszczeń z te8o tytułu, 

8) obowiązek zapewnienia właściwe8o klimatu 
akustyczne8o na terenie MN2 ponosi w całości 
inwestor. 

§ 13 

Wschodni i północny obszar planu znajduje się w 
strefie potencjalne8o zalewu wód powodziowych. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania 
istniejących obiektów w należy: 
1) o8raniczyć możliwość rozbudowy obiektów w 

poziomie, 
2) nowe obiekty należy projektować bez podpiwni-

czenia, a poziom posadzki najniższej kondy8nacji 
użytkowej przyjąć co najmniej 100 cm powyżej 
istniejące8o poziomu terenu, 

3) zakazać składowania materiałów mo8ących sta-
nowić za8rożenie w przypadku zalania, lokalizo-
wania zbiorników bezodpływowych, przyobiek-
towych oczyszczalni ścieków itp. 

§ 14 

W celu zachowania wymo8ów w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej należy: 
1) dla wszystkich budynków zapewnić możliwość 

dojazdu o każdej porze roku poprzez dro8i i  do-
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jazdy niewydzielone o parametrach spełniają-
cych wyma8ania określone przepisami szcze8ól-
nymi, jakim powinny odpowiadać dro8i pożaro-
we (szerokość pasa dojazdu pieszo-jezdne8o nie 
może być mniejsza niż 4,5 m, w tym szerokość 
jezdni nie może być mniejsza niż 3 m).  

2) zapewnić źródła przeciwpożarowe8o zaopatrze-
nia wodne8o do zewnętrzne8o 8aszenia pożaru, 
na zasadach określonych w przepisach szcze8ó-
łowych. 

§ 15 

1. W celu zapewnienia właściwych warunków 
ochrony przed hałasem, wyróżnia się tereny, za-
liczone do poszcze8ólnych rodzajów dopusz-
czalne8o poziomu hałasu, określonych w przepi-
sach szcze8ólnych: 
1) tereny dopuszczające zabudowę mieszkanio-

wą oznaczone w planie symbolami MW i MN, 
2) tereny usłu8 ochrony zdrowia oznaczone UZ. 

2. Na obszarach sąsiadujących z terenami (obiek-
tami) wymienionymi w ust.1 (z wyłączeniem są-
siedztwa terenu MN2) wprowadza się zakaz lo-
kalizacji przedsięwzięć mo8ących spowodować 
przekroczenie dopuszczalne8o poziomu hałasu, 
określone8o w przepisach szcze8ólnych. W  
przypadku obiektów istniejących, o przekroczo-
nym dopuszczalnym poziomie hałasu, należy 
opracować pro8ram działań, których celem jest 
dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalne-
8o. 

§ 16 

W celu ochrony przed promieniowaniem elektroma-
8netycznym ustala się na całym obszarze objętym 
planem zakaz realizacji napowietrznych linii elektro-
ener8etycznych oraz przebudowę istniejących na 
sieć kablową doziemną. 

Uyąalenia zoąmczące y oyorów ąmmczayowego za-
goy ozałowaniap ułzązzenia i użmąkowania ąełenów 

§ 17 

1. W pasach linii roz8raniczających dró8 publicz-
nych dopuszcza się użytkowanie terenów na do-
tychczasowych zasadach, bez możliwości wpro-
wadzania nowej zabudowy, 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, mo8ą być w 
przyszłości wykorzystane na cele modernizacji 
dro8i do wyma8anych parametrów, stosownie 
do zamierzeń zarządcy, 

3. Obiekty istniejące niekolidujące z zasadniczym 
układem komunikacji mo8ą być bieżąco utrzy-
mywane w należytym stanie technicznym i re-
montowane do czasu rozbudowy, przebudowy 
lub budowy nowe8o obiektu. Zabrania się roz-
budowy, przebudowy i budowy nowe8o obiektu 
o  rzucie, 8abarytach lub formie istniejące8o. 
Wyma8a się, aby nowy obiekt, rozbudowany lub 
przebudowany zachowywał zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzenne8o  oraz parame-
try i wskaźniki kształtowania zabudowy określo-
ne w niniejszej uchwale, w tym linie zabudowy. 

4. Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytko-
wania parkin8u na terenie U1 do czasu przebu-
dowy jako placu o8ólnodostępne8o, 

Zayazm i wałunki  ozziału ąełenów na zziałki  
ruzowlane lur ich ycalania 

§ 18 

Ustala się zasady i warunki wiążące przy podziale 
8runtów na tereny i działki budowlane lub scalania 
działek: 
1) powierzchnia terenów lub działek dla projekto-

wanych usłu8 i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej powinna być dostosowana do założone-
8o pro8ramu użytkowe8o (z uwz8lędnieniem 
powierzchni dla obiektów i urządzeń towarzy-
szących – w tym parkin8ów) z  zachowaniem 
wymo8ów określających maksymalną po-
wierzchnię zabudowy oraz biolo8icznie czynną 
określone w § 5 ust. 2, 

2) tereny i poszcze8ólne działki muszą mieć za-
pewnione dojście i całoroczny dojazd od dró8  
i  ulic publicznych bezpośrednio lub poprzez wy-
dzielenie wewnętrznych dró8 dojazdowych  
o  szerokości w liniach roz8raniczających usta-
lonych na rysunku planu lub po dojazdach nie-
wydzielonych po ustalonych i zapisanych w od-
powiedniej księdze wieczystej – pasach służeb-
ności dro8owej o min. szerokości 4,5 m. Dla za-
pewnienia dostępu do infrastruktury technicznej 
oprócz ww. służebności dro8owej, każda działka 
budowlana powinna posiadać tzw. służebności 
posadowienia niezbędnej publicznej infrastruktu-
ry technicznej,   

3) podstawowy kąt położenia 8ranic działek w sto-
sunku do pasa dro8owe8o dró8 publicznych lub 
wewnętrznych o8ólnodostępnych winien wyno-
sić 90ć; w przypadku podziałów dokonanych w  
obrębie 8rup istniejących działek o innym kącie 
dominującym – kąt należy odpowiednio dosto-
sować. Narożniki wydzielanych działek leżących 
na skrzyżowaniach dró8 należy ściąć z8odnie z 
przepisami odrębnymi dla zapewnienia tzw. trój-
kątów widoczności oraz wyma8anych promieni 
skrętu, 

4) projekty podziału działek położonych całkowicie 
lub częściowo w pasie dró8 publicznych, powin-
ny być zaopiniowane przez właściwe8o zarządcę 
dro8i, w kontekście powstawania dodatkowych 
zjazdów, 

5) projekty podziału wyma8ające na podstawie 
przepisów odrębnych z8odności z miejscowym 
planem za8ospodarowania przestrzenne8o nale-
ży uznać za z8odne z tym planem, jeśli 
uwz8lędniają przynajmniej linie roz8raniczające 
pasy dró8 wyznaczone w rysunku planu oraz 
odpowiadają określonym w planie cechom i pa-
rametrom. Oznacza to np., że jeśli jedna część 
działki objęta podziałem znajduje się w terenie 
przeznaczonym pod zabudowę a dru8a część w 
pasie dro8i, to podział jest z8odny z planem, jeśli 
przewiduje wydzielenie działki budowlanej od 
działki przeznaczonej pod poszerzenie pasa dro-
8owe8o, 

6) warunkiem prowadzenia nowych inwestycji na 
obszarze objętym planem jest doprowadzenie 
układu komunikacji wewnętrznej o8ólnodostęp-
nej do ustaleń określonych niniejszą uchwałą. 
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Zayazm oryługi oryzału w zakłeyie komunikacji 
ołaz mozełnizacjip łozruzowm i ruzowm złóg 

§ 19 

1. Obszar planu obsłu8iwany będzie przez określo-
ny w planie system dró8 publicznych i ulic uzu-
pełniony przez dro8i i ulice wewnętrzne (niezali-
czone do żadnej z kate8orii dró8 publicznych). 

2. Dro8a wojewódzka w cią8u dro8i Nr 384 (ulica 
Batalionów Chłopskich), zachowuje wielofunk-
cyjny charakter, realizując równocześnie powią-
zania zewnętrzne klasy G oraz lokalne przy o8ra-
niczeniu ilości zjazdów do niezbędnych. 

3. Dro8i i ulice miejskie kate8orii L (lokalne) obsłu-
8ują połączenia lokalne. 

4. Parametry techniczne dró8 publicznych i ulic 
winny być sukcesywnie dostosowane do okre-
ślonych w obowiązujących przepisach szcze8ól-
nych i odrębnych – z uwz8lędnieniem uwarun-
kowań lokalnych, na odcinkach przebie8ających 
w obszarach istniejącej zabudowy. Podstawowe 
parametry poszcze8ólnych dró8 określono  
w § 26. 

5. W obrębie terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę układ może być, stosownie do potrzeb, 
uzupełniony o odcinki dró8 i dojazdów we-
wnętrznych niewydzielonych. 

6. W obrębie działek przeznaczonych pod usłu8i  
i działalność produkcyjną należy zapewnić od-
powiednią do potrzeb ilość miejsc parkin8o-
wych. Dla nowej lub adaptowanej zabudowy 
usłu8owej należy zapewnić nie mniej niż 1 miej-
sce postojowe licząc na każde 50 m2 projekto-
wanej powierzchni użytkowej, z cze8o 5% po-
winny stanowić miejsca przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych. 

7. Z dró8 KDW(L) oraz KDW1 obowiązuje zakaz 
zjazdu na ul. Wierzbową, dopuszcza się włącze-
nia piesze, rowerowe itp. 

8. Dopuszczalne włączenie przedłużenia dro8i 
KDW1, oznaczone na rysunku symbolem KDW 
do ul. Bat. Chłopskich w miejscu wskazanym na 
rysunku planu ma charakter wyłącznie czasowy, 
może funkcjonować do czasu zrealizowania 
przebudowy skrzyżowania zasadnicze8o (rondo), 
a więc także w trakcie budowy obiektów na te-
renie U2. W przyszłości może być wykorzysty-
wany jedynie na potrzeby sytuacji wyjątkowych 
oraz dla pojazdów publicznych i technicznych 
związanych ze zdarzeniami losowymi. 

Zayazm oryługi oryzału ołaz mozełnizacjip łozru-
zowm i ruzowm ymyąemów infłayąłukąułm  
                          ąechnicznej 

§ 20 

1. O8ólna zasada lokalizacji infrastruktury pole8a 
na poszanowaniu walorów ekonomicznych tere-
nu w aspekcie je8o wykorzystania z8odnie  
z podstawowym przeznaczeniem. Wszelkie sieci 
należy lokalizować wzdłuż linii roz8raniczających 
lub 8ranic nieruchomości w maksymalnym do 
nich zbliżeniu przy uwz8lędnieniu stosownych 
warunków technicznych.   

2. Zaopatrzenie w wodę: 

1) utrzymuje się w obszarze rozbudowany sys-
tem zaopatrzenia w wodę (sieci, urządzenia) 
zapewniający dostawę wody do wszystkich 
użytkowników; 

2) zaspokojenie potrzeb dla planowanych inwe-
stycji na cele komunalne i ochronę przeciw-
pożarową nastąpi poprzez rozbudowę sieci i 
urządzeń; 

3) ustala się bieżącą konserwację, remonty ka-
pitalne oraz wymianę zużytych rurocią8ów w 
celu zmniejszenia strat w przesyle wody; 

4) z powodu ewentualne8o zanieczyszczenia 
wód podziemnych przewiduje się wykorzy-
stanie ujęć lokalnych wyłącznie w celach 8o-
spodarczych. 

3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków: 
1) ustala się rozbudowę miejskiej sieci kanaliza-

cyjnej,  
2) ustala się zakaz odprowadzenia nieoczysz-

czonych odpowiednio ścieków przemysło-
wych, komunalnych i bytowych do wód po-
wierzchniowych i do ziemi, 

3) ustala się obowiązek odprowadzania wód 
deszczowych z dró8, parkin8ów i terenów 
produkcyjno-usłu8owych poprzez urządzenia 
do podczyszczania ścieków – z8odnie z prze-
pisami szcze8ólnymi; 

4) z terenów przeznaczonych do zainwestowa-
nia wody opadowe należy odprowadzać do 
kanalizacji deszczowej lub zbiorników wy-
mienionych w §9 ust.5. W przypadku braku 
kanalizacji deszczowej dopuszcza się odpro-
wadzenie wód opadowych z8odnie z przepi-
sami odrębnymi; 

5) na całym obszarze obowiązuje zakaz wpro-
wadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji 
deszczowej i odwrotnie. 

4. Zaopatrzenie w ener8ię elektryczną: 
1) utrzymuje się zasilanie obszaru ze stacji elek-

troener8etycznych (GPZ) poprzez sieć roz-
dzielczą napowietrzno-kablową 20 kV i istnie-
jące  stacje transformatorowe – wedłu8 wa-
runków ustalonych przez dysponenta urzą-
dzeń; 

2) zaspokojenie przewidywane8o wzrostu zapo-
trzebowania w okresie perspektywicznym, 
wynikające8o ze sporządzone8o bilansu ener-
8etyczne8o nastąpi poprzez modernizację i 
przebudowę (np. wymianę transformatorów) 
istniejących sieci i urządzeń średnie8o napię-
cia, oraz budowę nowych odcinków linii ka-
blowych; 

3) ustala się zakaz budowy linii napowietrznych 
oraz nakaz sukcesywne8o zastępowania  ist-
niejących sieci napowietrznych kablowymi, 

4) ustala się rozbudowę sieci niskich napięć oraz 
punktów oświetlenia uliczne8o w pasach dro-
8owych i na terenach przyle8łych określo-
nych w odpowiednich ustaleniach planu. 

5. Zasady zaopatrzenia w 8az ziemny: ustala się 
budowę sieci i urządzeń przesyłu lub zaopatrze-
nia w 8az ziemny. 

6. Ustala się następujące zasady postępowania z 
odpadami wprowadzone w oparciu o przepisy 
szcze8ólne: 
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1) or8anizację odbioru odpadów ze wszystkich 
8ospodarstw domowych, obiektów usłu8owych 
i produkcyjnych na obszarze planu; 

2) se8re8ację odpadów u źródeł ich powstawania 
przy założeniu: 
a) selekcji a następnie wykorzystania surowców 

wtórnych (szkło, metale, tworzywa sztuczne, 
makulatura itp.), 

b) wydzielania i przy8otowania do odbioru od-
padów wielko8abarytowych, 

c) 8romadzenia wyselekcjonowanych odpadów 
komunalnych w kontenerach i wywóz na 
składowisko; 

3) or8anizację wywozu odpadów przemysłowych, 
w tym niebezpiecznych, w oparciu o indywidu-
alne uz8odnienia z poszcze8ólnymi wytwórcami; 

4) likwidację i rekultywację dzikich wysypisk na 
obszarze planu; 

5) transport odpadów poza obszar planu i depono-
wanie ich na składowisku miejskim lub innym 
wskazanym w uchwale samorządu miasta. 

7. Zasady zaopatrzenia w ciepło: zaleca się stoso-
wanie centralnych lub indywidualnych, wysoko-
sprawnych systemów z wykorzystaniem ate-
stowanych urządzeń 8rzewczych. 

8. Obsłu8a obszaru w zakresie telekomunikacji: 
utrzymuje się istniejący system łączności prze-
wodowej oraz ustala kontynuację budowy sieci 
ma8istralnych i abonenckich. 

R o z d z i a ł   III 

Płze iym zoąmczące  oyzczególnmch ąełenów  
wmzzielonmch liniami łozgłaniczającmmi 

§ 21 

1. Dla terenu wydzielone8o liniami roz8raniczają-
cymi i oznaczone8o symbolem „MW” ustala się 
z8odnie z dotychczasowym sposobem użytko-
wania przeznaczenie podstawowe pod zaruzo-
wę mieyzkaniową wielołozzinną. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające tere-
nu dla realizacji: 
1) wbudowanych lokali usłu8 nieuciążliwych, 
2) dró8 i dojazdów niewydzielonych, zatoki po-

stojowej i parkin8u przyobiektowe8o, 
3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

3. Dla terenu ustala się: 
1) utrzymanie dotychczasowe8o użytkowania – 

istniejące8o obiektu mieszkalne8o z możliwo-
ścią je8o przebudowy, rozbudowy lub zmiany 
sposobu użytkowania – z8odne8o z funkcją 
podstawową lub uzupełniającą; 

2) obowiązek uwz8lędnienia warunku o8rani-
czenia jakiejkolwiek uciążliwości prowadzonej 
działalności 8ospodarczej w stosunku do 
funkcji mieszkalnej; 

3) utrzymanie oraz realizację urządzonej  zieleni. 
4. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 nale-

ży realizować przy uwz8lędnieniu: 
1) warunków określonych w odpowiednich 

ustaleniach o8ólnych planu, w tym parame-
trów i wskaźników kształtowania zabudowy, 
określonych w § 6–8; 

2) wymo8ów wynikających z odrębnych przepi-
sów technicznych. 

§ 22 

1. Dla terenu wydzielone8o liniami roz8raniczają-
cymi i oznaczone8o symbolem „MN” ustala się 
z8odnie z dotychczasowym sposobem użytko-
wania przeznaczenie podstawowe pod zaruzo-
wę mieyzkaniową jeznołozzinną. 

2. Dopuszcza się wyłącznie przeznaczenie uzupeł-
niające terenu dla realizacji: 
1) 8araży wolno stojących, wbudowanych lub 

dobudowanych, 
2) budynków 8ospodarczych towarzyszących 

budynkom mieszkalnym, 
3) wbudowanych lokali usłu8 nieuciążliwych, 
4) dró8 i dojazdów niewydzielonych, zatok po-

stojowych i parkin8ów przyobiektowych, 
5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

3. Dla terenu MN1 ustala się ponadto: 
1) zakaz realizacji nowych obiektów oraz zmiany 

przeznaczenia obiektów istniejących na cele 
mieszkaniowe, 

2) utrzymanie dotychczasowe8o użytkowania – 
istniejące8o 8arażu z możliwością je8o prze-
budowy, rozbudowy lub zmiany sposobu 
użytkowania – z8odne8o z funkcją podsta-
wową lub uzupełniającą; 

3) obowiązek uwz8lędnienia warunku o8rani-
czenia jakiejkolwiek uciążliwości prowadzonej 
działalności 8ospodarczej w stosunku do 
funkcji mieszkalnej; 

4) utrzymanie oraz realizację urządzonej zieleni; 
4. Dla terenu MN2 ustala się ponadto: 

1) możliwość realizacji zespołu zabudowy jedno-
rodzinnej o charakterze obiektów wolno sto-
jących lub zwartych, dla których określa się 
następujące parametry: 
a) dopuszczalna wysokość – 3 kondy8nacje 

nadziemne, w tym poddasze użytkowe, 
b) minimalna szerokość frontu pojedyncze8o 

obiektu – 9,0 m, 
2) nakaz urządzenia pasa zieleni izolacyjnej zi-

mozielonej w8 oznaczenia w rysunku planu. 
5. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 nale-

ży realizować przy uwz8lędnieniu: 
1) warunków określonych w odpowiednich 

ustaleniach o8ólnych planu, w tym parame-
trów i wskaźników kształtowania zabudowy, 
określonych w § 6-8; 

2) wymo8ów wynikających z odrębnych przepi-
sów technicznych. 

§ 23 

1. Tereny wydzielone liniami roz8raniczającymi  
i oznaczone symbolami „U 1 ÷ U 4” przeznacza 
się pod zaruzowę uyługową z zielenią ąowałzm-
yzącą. Poprzez zabudowę usłu8ową należy ro-
zumieć zarówno usłu8i działalności 8ospodarczej 
(komercyjne) jak i usłu8i publiczne w8 definicji w 
§ 4 niniejszej uchwały, w tym handel w obiek-
tach wielkopowierzchniowych o pow. sprzedaży 
powyżej 2000 m2. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające tere-
nów dla realizacji: 
1) budynków lub lokali mieszkalnych lub za-

mieszkania zbiorowe8o z zastrzeżeniem, że 
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ewentualne uciążliwości dla funkcji mieszka-
niowej nie spowodują o8raniczeń w za8ospo-
darowaniu i użytkowaniu z8odnym z funkcją 
podstawową – usłu8ową, 

2) 8araży, ma8azynów i budynków 8ospodar-
czych lub technicznych wolno stojących, 
przyle8łych lub wbudowanych, pod warun-
kiem, że nie będą stanowić więcej niż 25% 
powierzchni terenów lub obiektów o funk-
cjach podstawowych,  

3) dró8 i dojazdów niewydzielonych, zatok po-
stojowych i parkin8ów przyobiektowych, 

4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
5) dodatkowo na terenie U2 dopuszcza się usy-

tuowanie stacji paliw z myjnią samochodo-
wą, jednakże lokalizacja jej nie może oddzia-
ływać na tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami: MW, UZ oraz MN2. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) zmianę sposobu użytkowania istniejących 

obiektów użytkowanych poprzednio jako pro-
dukcyjne, z8odnie z funkcją podstawową lub  
uzupełniającą; 

2) utrzymanie dotychczasowe8o użytkowania – 
istniejących obiektów usłu8owych, oraz 8o-
spodarczych, z możliwością ich przebudowy, 
rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania 
– z8odne8o z funkcją podstawową lub uzu-
pełniającą; 

3) możliwość lokalizacji nowych obiektów  
o przeznaczeniu z8odnym z funkcją podsta-
wową lub uzupełniającą; 

4) utrzymanie i budowę sieci infrastruktury 
technicznej, dró8 oraz parkin8ów; 

5) utrzymanie oraz realizację urządzonych tere-
nów zielonych; wzdłuż 8ranic terenu oraz w 
miejscach dostępnych pomiędzy dojściami i 
elementami małej architektury należy wpro-
wadzić zieleń o charakterze izolacyjno-
osłonowym oraz dekoracyjnym. 

6) zakaz lokalizacji stacji paliw płynnych w linii 
zabudowy przy drodze KDG. 

4. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 nale-
ży realizować przy uwz8lędnieniu: 
1) warunków określonych w odpowiednich 

ustaleniach o8ólnych planu, w tym parame-
trów i wskaźników kształtowania zabudowy, 
określonych w § 6-8; 

2) wymo8ów wynikających z odrębnych przepi-
sów technicznych. 

5. Na terenie U2 należy przewidzieć realizację 
obiektu o charakterze „bramy urbanistycznej”, 
które8o architektura musi być inspirowana ist-
niejącym na U3 obiektem zabytkowym oraz cha-
rakterem dotychczasowej zabudowy obszaru 
poprzemysłowe8o, zrealizowanej w formie ma-
nufaktury z przełomu wieków (XIX i XX) w do-
minującym wykończeniu ce8łą klinkierową. uu-
8erowany w rysunku planu obrys obiektu sta-
nowi obrys orientacyjny. 

6. Realizacja zabudowy na terenie U2 uwarunko-
wana jest realizacją obiektu, o którym mowa w 
ust. 5. 

7. Przed podjęciem realizacji obiektu wielkopo-
wierzchniowe8o na terenie U2 inwestor musi 
przedłożyć porozumienie z zarządcą dro8i woje-
wódzkiej nr 384 dotyczące warunków realizacji 
przebudowy skrzyżowania w celu zapewnienia 
dostępności terenów inwestycyjnych do tejże 
dro8i w miejscu wskazanym w rysunku planu. 

8. Warunkiem dopuszczenia do użytkowania no-
wych obiektów na terenie U2 jest przebudowa 
skrzyżowania na terenie KDG oraz zapewnienie 
możliwości obsłu8i komunikacyjnej wszystkich 
istniejących podmiotów w obszarze objętym pla-
nem miejscowym.  

9. Wszystkie inwestycje realizowane na terenie U2 
i U4 przed wystąpieniem o pozwolenie na bu-
dowę muszą uzyskać pozytywną opinię miejskiej 
komisji urbanistyczno-architektonicznej. 

§ 24 

1. Teren wydzielony liniami roz8raniczającymi  
i oznaczony symbolem „UZ” przeznacza się pod 
zaruzowę uyługową ochłonm zzłowia. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające tere-
nów dla realizacji: 
1) lokali mieszkalnych z zastrzeżeniem, że 

ewentualne uciążliwości dla funkcji mieszka-
niowej nie spowodują o8raniczeń w za8ospo-
darowaniu i użytkowaniu z8odnym z funkcją 
podstawową – usłu8ową, 

2) budynków 8ospodarczych lub technicznych 
wolno stojących, przyle8łych lub wbudowa-
nych, 

3) dró8 i dojazdów niewydzielonych, zatok po-
stojowych i parkin8ów przyobiektowych, 

4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
3. Dla terenów ustala się: 

1) utrzymanie dotychczasowe8o użytkowania –
istniejące8o obiektu usłu8owe8o, z możliwo-
ścią ich przebudowy, rozbudowy lub zmiany 
sposobu użytkowania – z8odne8o z funkcją 
podstawową lub uzupełniającą; 

2) możliwość lokalizacji nowych obiektów  
o przeznaczeniu z8odnym z funkcją podsta-
wową lub uzupełniającą; 

3) utrzymanie i budowę sieci infrastruktury 
technicznej, dró8 oraz parkin8ów; 

4) utrzymanie oraz realizację urządzonych tere-
nów zielonych; wzdłuż 8ranic terenu oraz w 
miejscach dostępnych pomiędzy dojściami i 
elementami małej architektury należy wpro-
wadzić zieleń o charakterze izolacyjno-
osłonowym oraz dekoracyjnym. 

4. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 nale-
ży realizować przy uwz8lędnieniu: 
1) warunków określonych w odpowiednich 

ustaleniach o8ólnych planu, w tym parame-
trów i wskaźników kształtowania zabudowy, 
określonych w § 6–8; 

2) wymo8ów wynikających z odrębnych przepi-
sów technicznych. 

§ 25 

1. Tereny wydzielone liniami roz8raniczającymi  
i oznaczone symbolami „PU” przeznacza się 
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z8odnie z istniejącym sposobem użytkowania, 
pod zabudowę usłu8owo-produkcyjną. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające tere-
nów dla realizacji: 
1) towarzyszących funkcji biurowo-socjalnych. 
2) budynków ma8azynowych, 
3) 8araży i budynków 8ospodarczych i tech-

nicznych wolno stojących, przyle8łych lub 
wbudowanych, 

4) dró8 i dojazdów niewydzielonych, zatok po-
stojowych i parkin8ów przyobiektowych, 

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
3. Dla terenów ustala się: 

1) utrzymanie dotychczasowe8o użytkowania – 
istniejących obiektów usłu8owych, produk-
cyjnych oraz 8ospodarczych, z możliwością 
ich przebudowy, rozbudowy lub zmiany spo-
sobu użytkowania – z8odne8o z funkcją pod-
stawową lub uzupełniającą; 

2) możliwość lokalizacji nowych obiektów o 
przeznaczeniu z8odnym z funkcją podstawo-
wą lub uzupełniającą; 

3) utrzymanie i budowę sieci infrastruktury 
technicznej, dró8 oraz parkin8ów; 

4) utrzymanie oraz realizację urządzonych szpa-
lerów drzew ochronnych (izolacyjnych) 
wzdłuż rzeki Piławy i dawnej bocznicy kole-
jowej. 

4. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 nale-
ży realizować przy uwz8lędnieniu: 
1) warunków określonych w odpowiednich 

ustaleniach o8ólnych planu, w tym parame-
trów i wskaźników kształtowania zabudowy, 
określonych w § 6–8; 

2) wymo8ów wynikających z odrębnych przepi-
sów technicznych. 

§ 26 

1. Dla obsłu8i komunikacyjnej obszaru ustala się 
tereny dró8 kołowych publicznych i wewnętrz-
nych oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1) KDG       – istniejąca ulica publiczna w cią-

8u dro8i wojewódzkiej nr 384 
klasy G (8łówna) o  docelowej 
szerokości w liniach roz8rani-
czających określonej na rysun-
ku planu. Przekrój 1/2 lub 1/4 
(jednojezdniowy o 2 lub 4 pa-
sach ruchu). 

2) KDL        – istniejące ulice publiczne klasy 
L (lokalne) o docelowej szero-
kości w liniach roz8raniczają-
cych określonej na rysunku pla-
nu i przekroju 1/2  (jednojez-
dniowy o 2 pasach ruchu), 

3) KDW (L)  – istniejące i projektowane dro8i 
 wewnętrzne o8ólnodostępne 
o szerokości minimalnej 12,0 m 
bądź w8 określonej na rysunku 
planu w liniach roz8raniczają-
cych oraz poszerzeniami ozna-
czonymi na rysunku planu. 

4) KDW 1i2 – istniejące i projektowane dro8i 
wewnętrzne w liniach roz8rani-
czających 10,0 m, z uwz8lęd-

nieniem niezbędnych ścięć w 
rejonie „trójkątów widoczno-
ści”. 

2. Dla dró8 kołowych publicznych i wewnętrz-
nych ustala się: 
1) utrzymanie, modernizację i rozbudowę urzą-

dzeń dro8owych, korektę łuków poziomych 
oraz realizację chodników, zatok autobuso-
wych, parkin8ów, placów do zawracania 
itp., dla uzyskania parametrów technicz-
nych określonych w przepisach szcze8óło-
wych; 

2) przebudowę skrzyżowań, w tym dla dro8i 
KDG w obrębie zjazdu obsłu8ujące8o zespół 
usłu8owo-przemysłowy wyznaczony pla-
nem wyma8a się formy ronda; 

3) budowę ścieżek rowerowych; 
4) umieszczanie zieleni izolacyjnej oraz tablic i 

reklam – na warunkach ustalonych przez 
zarządcę dro8i; 

5) umieszczanie tablic i reklam – na warun-
kach ustalonych przez wydział urzędu miej-
skie8o odpowiedzialny za estetykę prze-
strzeni publicznych, 

6) utrzymanie oraz możliwość lokalizacji sieci 
infrastruktury technicznej oraz pasów ziele-
ni izolacyjnej. 

3. Dro8i kołowe o8ólnodostępne należy docelowo 
wyposażyć w chodniki obustronne o szeroko-
ści min. 1,5 m. Dla dró8 wewnętrznych do-
puszcza się chodnik jednostronny lub rozwią-
zanie w formie cią8ów pieszo-jezdnych o min. 
szerokości pasa jezdni 5 m.  

4. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości pasów 
dró8 kołowych publicznych wyznaczonych na 
rysunku planu dla istniejących dró8 publicz-
nych na odcinkach przebie8ających przez tere-
ny istniejącej zabudowy za z8odą zarządcy 
dro8i, na podstawie opracowanej dokumentacji 
projektowej. 

5. Nowe o8rodzenia od strony dró8 publicznych 
należy lokalizować poza wyznaczonymi na ry-
sunku planu pasami dró8. 

6. Na skrzyżowaniach dró8 publicznych w miej-
scach oznaczonych na rysunku planu obowią-
zuje nakaz stosowania ścięć narożników o8ro-
dzeń dla zapewnienia bezpiecznej widoczności 
w ruchu dro8owym. 

7. Dopuszcza się remonty i przebudowę istnieją-
cych w pasach dro8owych budynków i urzą-
dzeń za z8odą zarządcy dro8i. 

8. Istniejące i planowane w obszarze zainwesto-
wanym dro8i wewnętrzne, niestanowiące dró8 
o8ólnodostępnych muszą spełniać wyma8ania 
wynikające z przepisów o ochronie przeciwpo-
żarowej oraz warunków technicznych dotyczą-
cych sytuowania obiektów.  

9. Przy budowie lub modernizacji dró8 w obszarze 
planu należy przewidzieć i umożliwić przyszłą 
kontynuację i dowiązanie do terenów sąsiadu-
jących z obszarem planu, w tym dawnej bocz-
nicy kolejowej i postulowane8o mostu dro8o-
we8o na Piławie.  

10. Cią8i piesze rowerowe w obszarze planu nale-
ży połączyć z ul. Żeromskie8o poprzez kładki 
piesze.  
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R o z d z i a ł   IV 

Płze iym końcowe 

§ 27 

Ustala się stawkę procentową opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i za8ospodarowaniu 
przestrzennym, w wysokości:  
1) w terenach oznaczonych symbolami  Up UZp MN 

oraz PU  –  10%. 
2) w pozostałych wydzielonych terenach nie ustala 

się. 
§ 28 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Dzierżoniowa. 

§ 30 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o. 
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Załącznik nł 1 zo uchwałm Razm Miejykiej 
Dziełżoniowa nł XXXI/189/08 z znia  
6  aźzziełnika 2008 ł. ( oz. 4114) 
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Załącznik nł 2 zo uchwałm Razm Miejykiej 
Dziełżoniowa nł XXXI/189/08 z znia  
6  aźzziełnika 2008 ł. ( oz. 4114) 
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Załącznik nł 3 zo uchwałm Razm Miejykiej 
Dziełżoniowa nł XXXI/189/08 z znia  
6  aźzziełnika 2008 ł. ( oz. 4114) 

 
 

Rozyąłzmgnięcie o y oyorie łealizacji za iyanmch w  lanie inweyąmcji z zakłeyu infłayąłuk-
ąułm ąechnicznejp kąółe należą zo zazań właynmch gminmp ołaz zayazach ich finanyowaniap  
                                 zgoznie z  łze iyami o finanyach  urlicznmch 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za8ospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 8minnym (jednolity tekst Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) rozstrzy8a się, co następuje: 
 
Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowe8o planu za8ospodarowania prze-
strzenne8o oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej pro8nozy skutków finansowych 
uchwalenia planu wynika, iż je8o przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z za-
kresu infrastruktury technicznej nie pocią8a za sobą wydatków z budżetu 8miny. 

 
 
 

4115 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERUONIOWA  
NR XXXIII/212/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia yąawek  ozaąku oz śłozków ąłany ołąowmch  
na łok 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się stawki podatku od środków transportowych na rok 2009 w następującej wysokości: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej  

12 ton: 
 

Dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach ) 

Data produkcji 
do 31.12.1999 r. 

Data produkcji 
od 01.01.2000 r. 

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 547,-  zł 438,-  zł 
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 845,- zł 676,- zł. 

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.193,- zł 954,-  zł 
  

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
 

Liczba osi 
Dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 

Zawieszenie pneumatyczne 
lub zawieszenie uznane za 

równoważne 

Inny system  
zawieszenia  
osi jezdnych 

  nie mniej niż mniej niż    
12 15 1.292,- zł. 1.491,- zł 

dwie osie  
15   1.328,- zł 1.534,- zł 
12 25 1.392,- zł 1.694,- zł 

trzy osie  
25   1.430,- zł 1.742,- zł 
12 31 2.055,- zł 2.634,- zł cztery i więcej 

osi  31   2.094,- zł 2.634,- zł 
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3) od cią8ników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przycze-
pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach ) 
Data produkcji 

do 31.12.1999 r. 
Data produkcji 

od 1.01.2000 r. 
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 547,- zł 438,- zł 
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 845,- zł 676,- zł 
powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.193,- zł 954,- zł 

  

4)  od cią8ników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przycze-
pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

 

Liczba osi  

Dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów:  

cią8nik siodłowy + naczepa,  
cią8nik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Zawieszenie pneumatyczne 
lub zawieszenie uznane za 

równoważne 

Inny system z 
awieszenia osi  

jezdnych 

  nie mniej niż mniej niż     
dwie osie 12 31 1.561,- zł. 1.690,- zł. 

  31   1.604,- zł. 2.080,- zł. 
trzy osie 12 40 1.631,- zł. 1.850,- zł. 

  40   2.134,- zł. 2.691,- zł. 
  

5. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolne8o: 

 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 
Data produkcji 

do 31.12.1999r. 
Data produkcji 

od 01.01.2000r. 
od 7 ton i poniżej 12 ton 297,- zł. 239,- zł. 

 

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolne8o: 

 

Liczba osi Dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: naczepa/przyczepa + 

+ pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Zawieszenie pneumatyczne 
lub zawieszenie uznane za 

równoważne 

Inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 

 nie mniej niż mniej niż   
12 25 397,- zł 596,- zł 

jedna oś 
25   408,- zł 614,- zł 
12 38 913,- zł 1.389,- zł 

dwie osie 
38   1.235,- zł 1.826,- zł 
12 38 994,- zł 1.292,- zł 

trzy osie 
38   1.491,- zł 1.750,- zł 

  

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

Liczba miejsc do siedzenia 
Data produkcji 

do 31.12.1999r. 
Data produkcji 

od 01.01.2000r. 
mniej niż 15 miejsc 348,- zł 278,- zł 
od 15 do 30 miejsc włącznie 645,- zł 342,- zł 
powyżej 30 miejsc 1.292,- zł 1.034,- zł 

  

§ 2 

Zobowiązuje się Burmistrza do podania do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez wy-
wieszenie na tablicach o8łoszeń. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 
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§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskie8o. 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCI  
RADI MIEJuKIEJ 

 
ANDRZEJ DARAKIEWICZ 

 
 
 

4116 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
NR XXV/220/2008 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w y ławie uyąalenia liczrm  łzeznaczonmch zo wmzania w 2009 łoku  
nowmch licencji na wmkonmwanie ąłany ołąu złogowego ąakyówką 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie 8minnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) i art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie dro8o-
wym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się liczbę 10 nowych licencji na wykonywa-
nie transportu dro8owe8o taksówka przeznaczo-
nych do wydania w 2009 roku. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Gło8owa. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o. 

 
PRZEWODNICZĄCI 
RADI MIEJuKIEJ 

 
RADOSŁAW POBOL 

 
 
 
 
 
 
 

4117 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 
NR XXII/130/2008 

z dnia 1 8rudnia 2008 r. 

w y ławie yąawek  ozaąku oz śłozków ąłany ołąowmch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zmian.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póżn. zm.) w związku z Ob-
wieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. (MP 
z dnia 20 października 2008 r. Nr 78, poz. 692) oraz Obwieszczeniem Mini-
stra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości 8órnych 8ranic 
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 59, poz. 531) 
Rada Miejska w Głuszycy  uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości: 
1. oz yamochozów ciężałowmch o zo uyzczalnej mayie całkowiąej  ojazzu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony            660,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton          1.100,00 zł 
c) powyżej 9 ton              1.310,00 zł 

 
2. oz yamochozów ciężałowmch o zo uyzczalnej mayie całkowiąej łównej lur wmżyzej niż 12 ąon 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
(w tonach) 

utawka podatku ( w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych 

  Dwie oyie  
12 13 1400 1510 
13 14 1458 1550 
14 15 1478 1584 
15  1480 1616 
  Tłzm oyie  

12 17 1504 1632 
17 19 1526 1662 
19 21 1548 1696 
21 23 1568 1728 
23 25 1590 1758 
25  1610 1790 
  Cząełm oyie i więcej  

12 25 1810 1928 
25 27 1832 2074 
27 29 1862 2234 

29 31 1918 2514 
31  1970 2514 

 
3. oz ciągnika yiozłowego lur ralayąowego  łzmyąoyowanego zo użmwania łącznie z nacze ą lur 

 łzmcze ą o zo uyzczalnej mayie całkowiąej zey ołu  ojazzów oz 3p5 ąonm zo  oniżej  
12 ąon                           1.515p00 zł 

 
4. oz ciągników yiozłowmch i ralayąowmch  łzmyąoyowanmch zo użmwania łącznie z nacze ą lur  łzmcze-

 ą o zo uyzczalnej mayie całkowiąej zey ołu  ojazzów  łównej lur wmżyzej niż 12 ąon: 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: cią8nik siodłowy +  

naczepa, cią8nik balastowy + przyczepa 
(tony) 

utawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie oyie  

12  1462 1984 
Tłzm oyie i więcej  

12  1824 2564 

 
5. oz  łzmcze  i nacze p kąółe łącznie z  ojazzem yilnikowmm  oyiazają zo uyzczalną mayę całkowiąą oz 

7 ąon i  oniżej 12 ąon z wmjąąkiem związanmch  wmłącznie z zziałalnością łolniczą  łowazzoną  łzez 
 ozaąnika  ozaąku łolnego:                                                                                         1.314p00 zł 

 
6. oz  łzmcze  i nacze p kąóła łącznie z  ojazzem yilnikowmm  oyiaza zo uyzczalną mayę całkowiąą łów-

ną lur wmżyzą niż 12 ąonp z wmjąąkiem związanmch wmłącznie z zziałalnością łolniczą  łowazzoną 
 łzez  ozaąnika  ozaąku łolnego. 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: pojazd silnikowy + 

naczepa, (przyczepa) 
(w tonach) 

utawka podatku (w złotych) 

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

równoważne 
Inne systemy zawieszenia 

Jezna oś 
12  1220 1442 

Dwie oyie 
12 38 1284 1526 
38  1308 1746 

Tłzm oyie i więcej 
12 38 1328 1542 
38  1348 1758 

 
 
7. oz auąoruyu w zależności oz liczrm miejyc zo yiezzenia: 
 

a) mniejszej niż 30 miejsc                    1.516,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30                    1.910,00 zł 

 
8. oz śłozków ąłany ołąowmch  oyiazającmch y ławnm kaąalizaąoł y alin 
 

– oz yamochozów ciężałowmch o zo uyzczalnej mayie całkowiąej  ojazzu: 
 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                 630,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie               1.050,00 zł 
c) powyżej 9 ton                      1.250,00 zł 

 
– oz auąoruyów w zależności oz liczrm miejyc zo yiezzenia  
 

a) mniejszej niż 30 miejsc                   1.440,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                1.815,00 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głuszyca. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIII/71/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych na 2008 rok. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskie8o z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI MIEJuKIEJ 

 
JAN CHMURA 
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4118 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 
NR XXII/131/2008 

z dnia 1 8rudnia 2008 r. 

w y ławie uyąalenia yąawek o łaąm ąałgowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) w związ-
ku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie 
wysokości 8órnych 8ranic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokal-
nych (MP Nr 59, poz. 531) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się dzienną stawkę opłaty tar8owej od osób 
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek or8ani-
zacyjnych niemających osobowości prawnej, doko-
nujących sprzedaży na tar8owisku w wysokości: 
1) przy sprzedaży z samochodu  

ciężarowe8o i przyczepy 65p00 zł 
2) przy sprzedaży z samochodu  

towarowo-osobowe8o 28p00 zł 
3) w przypadku zajęcia całe8o stołu  

tar8owe8o lub sprzedaży z namiotu 25p00 zł 
4) w przypadku zajęcia połowy stołu  

tar8owe8o 15p00 zł 
5) w pozostałych przypadkach 15p00 zł 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XII/59/2007 z dnia 12 paź-
dziernika 2007 roku w sprawie ustalenia stawek 
opłaty tar8owej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Głuszyca. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI MIEJuKIEJ 

 
JAN CHMURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4119 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 
NR XXII/132/2008 

z dnia 1 8rudnia 2008 r. 

w y ławie uyąalenia ekwiwalenąu  ieniężnego zla yąłażaków ochoąników 
riołącmch uzział w akcjach łaąowniczmch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. poz. 1591 z późn. 
zm.) w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochro-
nie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 
z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężne8o dla 
strażaków ochotników biorących udział w akcjach 
ratowniczych: 
a) 15 zł za 8odzinę udziału w akcji 8aśniczej i po-
wodziowej, 
b) 10 zł za 8odzinę udziału w innych zdarzeniach 
losowych, 
c) 7 zł za 8odzinę udziału w szkoleniach pożarni-
czych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Głuszyca. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI MIEJuKIEJ 

 
JAN CHMURA 

 
 
 

4120 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 
NR XXII/133/2008 

z dnia 1 8rudnia 2008 r. 

w y ławie u oważnienia Dmłekąoła Ośłozka Pomocm S ołecznej w Głuyzmcm 
zo  ozejmowania zziałań worec złużników alimenąacmjnmch 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie 8minnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. 
zmian.) uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Pomocy upo-
łecznej w Głuszycy do podejmowania działań wo-
bec dłużników alimentacyjnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, 
poz. 1378 ze zmianami). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Głuszyca. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI MIEJuKIEJ 

 
JAN CHMURA 

 
 
 

4121 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
NR XXIV/159/08 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w y ławie zmianm w uchwale nł XXIII/152/08 Razm Miejykiej Gminm Głmfów 
Śląyki z znia 29  aźzziełnika 2008 łoku w y ławie yąawek  ozaąku oz 
                                    śłozków ąłany ołąowmch 

 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 roku o samorządzie 8minnym (tekst jednolity 
z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 
ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach 
lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr  9, poz. 84 z późniejszymi 
zmianami) Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
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§ 1 

W uchwale nr XXIII/152/08 Rady Miejskiej Gminy 
Gryfów Śląski z dnia 29 października 2008 roku  
w sprawie stawek podatku od środków transpor-
towych dokonuje się następującej zmiany: 
w § 1 pkt 1 a/ treść „od 3,5 tony” zmienia się na 
„powyżej 3,5 tony”. 

§ 2 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 4 

Uchwała podle8a o8łoszeniu poprzez wywieszenie 
na tablicy o8łoszeń Urzędu Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski oraz opublikowaniu w prasie lokalnej. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskie8o, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZACI 
RADI MIEJuKIEJ 

 
ROBERT SKRZYPEK 

 
 
 
 
 
 

4122 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
NR XXIV/161/08 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w y ławie uyąalenia wmyokości ekwiwalenąu  ieniężnego członkom ochoąni-
czmch yąłażm  ożałnmch Gminm Głmfów Śląyki uczeyąniczącmm w zziałaniu 
łaąowniczmm  lur yzkoleniu  ożałniczmm ołganizowanmm  łzez 
                           Pańyąwową Sąłaż Pożałną lur gminę 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 czerwca 1990  roku o samorządzie 8minnym (tekst jednolity 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1581) oraz art. 28  ust.1 i 2 ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002  Nr 147, 
poz. 1229 z późn. zmianami ) w wersji nadanej ustawą z dnia 25 lipca 
2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U.  z 2008 r. Nr 163, poz. 1015)  Rada Miejska Gminy 
Gryfów Śląski uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężne8o 
członkom ochotniczych straży pożarnych Gminy 
Gryfów Śląski uczestniczącym w działaniu ratowni-
czym lub szkoleniu pożarniczym or8anizowanym 
przez Państwową utraż Pożarną lub 8minę w kwo-
cie 8,00 złotych za każdą 8odzinę udziału w działa-
niu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski.  

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXIII/156/2008 Rady Miej-
skiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 
2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwa-

lentu pieniężne8o członkom ochotniczych straży 
pożarnych Gminy Gryfów Śląski uczestniczącym w 
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
or8anizowanym przez Państwową utraż Pożarną 
lub 8minę.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o i znajduje zastosowanie 
do obliczania ekwiwalentu pieniężne8o począwszy 
od dnia 25 września 2008 roku. 
 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI MIEJuKIEJ 

 
ROBERT SKRZYPEK 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26065  – Poz. 4123  

4123 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 
NR XXX/197/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia wzołów fołmulałzm infołmacji i zeklałacji  ozaąkowmch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) 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 ze 
zm.), art. 6 ust. 13 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 zmia-
nami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) uchwala się, co następuje:  

 
§ 1 

W zakłeyie wzołów infołmacji i zeklałacji na  oza-
ąek oz niełuchomości: 
a) określa się wzór informacji w sprawie podatku 

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

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

c) 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; 

d) 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 zakłeyie wzołów infołmacji i zeklałacji na  oza-
ąek łolnm: 
a) określa się wzór informacji w sprawie podatku 

rolne8o (IR-1) stanowiący załącznik nr 5 do ni-
niejszej uchwały; 

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

c) 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; 

d) określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnie-
niach i ul8ach podatkowych w podatku rolnym” 
(ZR-1/B), stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3 

W zakłeyie wzołów infołmacji i zeklałacji na  oza-
ąek leśnm: 
a) określa się wzór informacji w sprawie podatku 

leśne8o (IL-1) stanowiący załącznik nr 9 do ni-
niejszej uchwały; 

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

c) 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; 

d) 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 

W zakłeyie wzołów infołmacji na łączne zorowią-
zanie  ieniężne: 
a) określa się wzór informacji w sprawie łączne8o 

zobowiązania pieniężne8o (IŁZP-1) stanowiący 
załącznik nr 13 do niniejszej uchwały; 

c) określa się wzór załącznika do informacji na 
łączne zobowiązanie pieniężne  – „Dane o nieru-
chomościach, nieruchomościach rolnych i le-
śnych” (ZŁZP-1/A) stanowiący załącznik nr 14 
do niniejszej uchwały; 

d) określa się wzór załącznika do informacji  na 
łączne zobowiązanie pieniężne – „Dane o zwol-
nieniach podatkowych w podatku od nierucho-
mości, rolnym i leśnym” (ZŁZP-1/B), stanowiący 
załącznik nr 15 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XVI/114/2007  Rady Miej-
skiej w  Jelczu-Laskowicach z dnia 23 listopada 
2007 r. w sprawie określenia wzorów informacji i 
deklaracji podatkowych. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADI MIEJuKIEJ 

 
BEATA BEJDA 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26066  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26067  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26068  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26069  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26070  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26071  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26072  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26073  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26074  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26075  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26076  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26077  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26078  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26079  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26080  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26081  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26082  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26083  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26084  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26085  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26086  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26087  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26088  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26089  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26090  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26091  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26092  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26093  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26094  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26095  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26096  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26097  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26098  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26099  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26100  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26101  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26102  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26103  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26104  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26105  – Poz. 4123  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26106  – Poz. 4123  

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26107  – Poz. 4124  

4124 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 
NR XXX/198/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia wmyokości yąawek  ozaąku oz niełuchomości  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie 8minnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zmianami) i 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. 844 
z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od nie-
ruchomości obowiązujące na terenie Gminy 
Jelcz-Laskowice:  
1) oz głunąów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
8ospodarczej ,bez wz8lędu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji 8runtów i bu-
dynków − 0,74 zł od 1 m2 powierzchni; 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publiczne8o przez or8anizacje po-
żytku publiczne8o − 0,37 zł od 1 m2 po-
wierzchni; 

2) od budynków  lub ich części: 
a) mieszkalnych − 0,62 zł od 1 m2 po-

wierzchni  użytkowej; 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

8ospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych  lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności 8ospodarczej −  
19,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności 8o-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym  materiałem siewnym − 9,24 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej; 

d) zajętych na prowadzenie działalności 8o-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych − 4,01 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej; 

e) od pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publiczne8o przez or8anizację po-
żytku publiczne8o – 6,64 zł  od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej; 

3) od  budowli − 2%  ich wartości  określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7, a 
także ust. 9 ww. ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, z wy-
jątkiem nieruchomości lub ich części wykorzy-

stywanych do prowadzenia działalności 8ospo-
darczej: 
1) parki, 
2) 8runty oraz  budynki lub ich części wykorzy-

stywane w zakresie prowadzenia ochrony 
przeciwpożarowej; 

3) strzelnice sportowe wraz z 8runtami, na któ-
rych są posadowione;  

4) świetlice wiejskie i środowiskowe wraz z 
8runtami, na których są posadowione; 

5) budynki lub ich części wykorzystywane w 
zakresie prowadzenia aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych; 

6) budynki lub ich części wykorzystywane w  
zakresie świadczenia pomocy społecznej; 

7) 8runty zajęte na strefy ochrony bezpośredniej  
ujęć wodnych; 

8) 8runty zajęte pod cmentarze oraz posado-
wione na nich budynki i budowle. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XVI/116/2007  Rady Miej-
skiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 listopada 
2007 roku  w sprawie  określenia wysokości sta-
wek podatku  od nieruchomości na 2008 r. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZACA 
RADI MIEJuKIEJ 

 
BEATA BEJDA 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskie8o Nr 321 –  26108  – Poz. 4125 i 4126  

4125 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 
NR XXX/199/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w y ławie orniżenia cenm yku u żmąa  na 2009 ł 

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

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwar-
tały roku poprzedzające8o rok  podatkowy, o8ło-
szoną  w komunikacie Prezesa GUu w Monitorze 
Polskim Nr 81, poz. 717 z 27 października 2008 r., 
która jest podstawą określenia stawek podatku 
rolne8o obowiązujących na terenie Gminy Jelcz-
Laskowice w 2009 r. do kwoty   50,00 zł/dt. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy  Jelcz-Laskowice. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVI/115/2007 Rady Miejskiej 
w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 listopada  

2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 
2008 r. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RAIDI MIEJuKIEJ 

 
BEATA BEJDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4126 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 
NR XXX/200/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia wmyokości łocznmch yąawek   ozaąku oz śłozków 
ąłany ołąowmch na  2009 łok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się na rok podatkowy 2009 na obszarze 
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice następujące stawki 
podatku od środków transportowych: 

1) od samochodu ciężarowe8o o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 
5,5 tony włącznie:  − 700,00  

2) od samochodu ciężarowe8o o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 tony do 
9 ton włącznie: − 1.150,00 

3) od samochodu ciężarowe8o o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poni-
żej 12 ton:  − 1.380,00 

4) od samochodu ciężarowe8o o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
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 w zależności od liczby osi jezdnych, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia: 
a) dwie osie jezdne, dopuszczalna masa cał-

kowita od 12 ton i poniżej 15 ton: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane 

za równoważne − 1.680,00 zł 
– inne systemy zawieszenia  

osi jezdnych − 1.830,00 zł 
b) dwie osie jezdne, dopuszczalna masa cał-

kowita od 15 ton i powyżej: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane 

za równoważne − 1.880,00 zł 
– inne systemy zawieszenia osi  

jezdnych − 1.950,00 zł 
c) trzy osie jezdne, dopuszczalna masa całko-

wita od 12 ton i poniżej 25 ton: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane 

za równoważne − 2.080,00 zł 
– inne systemy zawieszenia  

osi jezdnych − 2.250,00 zł 
d) trzy osie jezdne, dopuszczalna masa całko-

wita od 25 ton i powyżej: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane 

za równoważne − 2.320,00 zł 
– inne systemy zawieszenia  

osi jezdnych − 2.430,00 zł 
e) cztery osie jezdne i więcej, dopuszczalna 

masa całkowita od 12 ton i poniżej 31 ton: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane 

za równoważne − 2.420,00 zł 
– inne systemy zawieszenia  

osi jezdnych − 2.600,00 zł 
f) cztery osie jezdne i więcej, dopuszczalna 

masa całkowita od 31 ton i powyżej: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane 

za równoważne − 2.530,00 zł 
– inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych − 2.650,00 zł  
5) od cią8nika siodłowe8o i balastowe8o przysto-

sowane8o do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów  od 3,5 tony i poniżej  
12 ton:  − 1.600,00 

6) od cią8nika siodłowe8o i balastowe8o przysto-
sowane8o do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż  
12 ton, w zależności od liczby osi i rodzaju 
zawieszenia: 
a) dwie osie jezdne, dopuszczalna masa cał-

kowita od 12 ton do 36 ton włącznie: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane 

za równoważne −1.850,00 zł 
– inne systemy zawieszenia  

osi jezdnych −2.000,00 zł 
b) dwie osie jezdne, dopuszczalna masa cał-

kowita powyżej 36 ton: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane 

za równoważne − 2.400,00 zł 
– inne systemy zawieszenia  

osi jezdnych − 2.500,00 zł. 
c) trzy osie jezdne i więcej, dopuszczalna ma-

sa całkowita od 12 ton  i poniżej 40 ton: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane 

za równoważne − 1.930,00 zł 

– inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych − 2.000,00 zł  

d) trzy osie jezdne i więcej, dopuszczalna ma-
sa całkowita od 40 ton i powyżej: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane 

za równoważne − 2.480,00 zł 
– inne systemy zawieszenia  

osi jezdnych − 2.620,00 zł  
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku  
rolne8o − 920,00 zł 

8) od przyczep i naczep, które z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masą całkowi-
tą równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolne8o, 
w zależności od liczby osi jezdnych i rodzaju 
zawieszenia:  
a) jedna oś jezdna, dopuszczalna masa całko-

wita od 12 ton i poniżej 25 ton : 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane 

za równoważne − 980,00 zł 
– inne systemy zawieszenia  

osi jezdnych − 1.200,00 zł 
b) jedna oś jezdna, dopuszczalna masa całko-

wita od 25 ton i powyżej: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane 

za równoważne − 1.450,00 zł 
– inne systemy zawieszenia − 1.580,00 zł 

c) dwie osie jezdne, dopuszczalna masa cał-
kowita od 12 ton i poniżej 38 ton: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane 

za równoważne − 1.500,00 zł 
– inne systemy zawieszenia − 1.620,00 zł  

d) dwie osie jezdne, dopuszczalna masa cał-
kowita od 38 ton i powyżej: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane 

za równoważne − 1.880,00 zł 
– inne systemy zawieszenia osi  

jezdnych − 2.000,00 zł  
e) trzy osie jezdne, dopuszczalna masa całko-

wita od 12 ton i poniżej 38 ton: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane 

za równoważne − 1.500,00 zł 
– inne systemy zawieszenia osi  

jezdnych − 1.600,00 zł 
f) trzy osie jezdne, dopuszczalna masa całko-

wita od 38 ton i powyżej: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane 

za równoważne − 1.880,00 zł  
– inne systemy zawieszenia osi  

jezdnych − 2.030,00 zł  
9) od autobusu do mniej niż  

30 miejsc: − 1.380,00 
10) od autobusu o liczbie miejsc równej lub wyż-

szej niż 30: − 1.900,00 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. 
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§ 3 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jelczu-
Laskowicach nr XVI/117/2007 z 23 listopada  
2007 r. 

 

 

 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r.  
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADI MIEJuKIEJ 

 
BEATA BEJDA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 
NR XXX/201/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

zmieniająca uchwałę nł XXVII/187/2008 Razm Miejykiej w Jelczu-
Laykowicach z znia 26 włześnia 2008 ł. w y ławie zwolnień z  ozaąku oz 
niełuchomości w łamach  omocm ze minimiy zla  łzezyięriołców 
  łealizującmch nowe inweyąmcje na ąełenie Miayąa i Gminm Jelcz-Laykowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie 8minnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 121, poz. 844 z późniejszymi 
zmianami) Rada Miejska Jelcza-Laskowic uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXVII/187/2008 Rady Miejskiej w 
Jelczu-Laskowicach z dnia 26 września 2008 roku  
wprowadza się następujące zmiany: 
1. w § 2 ust. 2 uchwały wykreśla się „§ 5” i za-

stępuje 8o  „§ 6”; 
2. w § 3 pkt 5 uchwały   wykreśla się zwrot „za-

łącznika 1 do rozporządzenia Komisji (WE)  
nr 364/2004 z dnia 25 lute8o 2004 zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające 
je8o zakres w celu włączenia badań i rozwoju 
(Dz. Urz. WE L 63 z 28 lute8o 2004r., str. 22)” 
i zastępuje 8o słowami  „przepisów  Ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
8ospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze 
zm.)”; 

3. w § 5 ust. 2 pkt 7 wykreśla się „§ 3” i zastępu-
je 8o „§ 4”; 

4. w § 10 ust. 1 pkt 1 wykreśla się „§ 4” i zastę-
puje 8o „§ 5”; 

5. w § 10 ust. 1 pkt 2 wykreśla się „§ 4” i zastę-
puje 8o „§ 5”; 

6. w § 10 ust. 1 pkt 3 wykreśla się „§ 7”  i zastę-
puje 8o „§ 8”; 

7. w załączniku 2 do uchwały, w 13 (trzynastym) 
wierszu od dołu wykreśla się „§ 5” i zastępuje 
8o „§ 6” oraz w 6 (szóstym) wierszu od dołu  
wykreśla się zwrot  „załącznika 1 do rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lu-
te8o 2004 zmieniające rozporządzenie  (WE)  

nr 70/2001 i rozszerzające je8o zakres w celu 
włączenia badań i rozwoju (Dz. Urz. WE L 63  
z 28 lute8o 2004 r., str. 22)” i zastępuje 8o 
słowami „przepisów ustawy z dnia  2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności 8ospodarczej 
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.)”; 

§ 2 

Do dnia 31 8rudnia 2009 r. przedłuża się okres  
dokonania z8łoszenia or8anowi podatkowemu – 
Burmistrzowi Jelcza-Laskowic, zakończenia realiza-
cji  nowej inwestycji  na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 2 oraz złożenia dokumentów wymie-
nionych w § 5 ust. 2 uchwały nr XXVII/187/2008 
z dnia 26 września 2008 r.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o i obowiązuje do dnia  
31 8rudnia 2013 roku. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADI MIEJuKIEJ 

 
BEATA BEJDA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
NR XXXII/280/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w y ławie wmyokości yąawek oz niełuchomości ołaz okłeślenia fołmulałzm 
na  ozaąek oz niełuchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (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 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 5 
ust. 1, art. 6 ust. 9 pkt 1 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, 
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, 
poz. 730) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości: 
1) od budynków mieszkalnych lub ich części − 

0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
2) od budynków lub ich części związanych z pro-

wadzeniem działalności 8ospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności 8ospodarczej − 
19,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3) od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności 8ospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materiałem siewnym − 
9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

4) od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności 8ospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych − 4,01 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej, 

5) od budynków pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publiczne8o przez or8anizacje pożytku 
publiczne8o − 6,64 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

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

7) od 8runtów związanych z prowadzeniem działal-
ności 8ospodarczej bez wz8lędu na sposób za-
kwalifkowania w ewidencji 8runtów i budynków 
− 0,74 od 1 m2 powierzchni, 

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

9) od 8runtów pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publiczne8o przez or8anizacje pożytku 
publiczne8o − 0,30 zł od 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Le8nicy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVII/158/07 Rady Miejskiej 
Le8nicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wy-
sokości stawek podatku od nieruchomości oraz 
określenia formularzy na podatek od nieruchomości 
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 295, poz. 3823). 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o jednak nie wcześniej niż 
od dnia 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZACI RADI 
 

ROBERT KROPIWNICKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
NR XXXII/281/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w y ławie wmyokości yąawek  ozaąku oz śłozków ąłany ołąowmch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (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 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, Nr 17, poz. 128 i 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) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, 
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 858, Nr 116, 
poz. 730) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie mia-
sta Le8nicy: 
 
1) oz yamochozów ciężałowmch o zo uyzczalnej mayie całkowiąej  owmżej 3p5 ąonm i  oniżej 12 ąonp 

wieku  ojazzu i w łmwu na śłozowiyko: 
 

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

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

całkowita  
(w tonach) 

Pojazdy spełniające 
wymo8i normy  
ekolo8icznej 

EURO 1,  
EURO 2 LUB EURO 3 

Pojazdy niespełniające 
wymo8ów normy  

ekolo8icznej 
EURO 1,  

EURO 2 LUB EURO 3 

Pojazdy spełniające  
wymo8i normy  
ekolo8icznej 

EURO 1,  
EURO 2 LUB EURO 3 

Pojazdy niespełniające  
wymo8ów normy  

ekolo8icznej 
 EURO 1,  

EURO 2 LUB EURO 3 
Powyżej 3,5 
tony  
do 5,5 tony 
włącznie 

600 700 550 586 

Powyżej 5,5 
tony do 9 ton 
włącznie 

770 824 660 712 

Powyżej 9 ton 
i poniżej 12 
ton 

1.100 1.210 880 990 

 
2) oz yamochozów ciężałowmch o zo uyzczalnej mayie całkowiąej łównej lur wmżyzej niż 12 ąonp w za-

leżności oz liczrm oyi i łozzaju zawieyzenia: 
 

Liczba osi i dopuszczalna  
masa całkowita (w tonach) 

utawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
DWIE OuIE 

12 13 0 1.376 
13 14 1.376 1.432 
14 15 1.432 1.544 
15  1.544 1.596 

TRZI OuIE 
12 17 1.630 1.650 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 
17 19 1.650 1.980 
19 21 1.980 2.038 
21 23 2.038 2.092 
23 25 2.092 2.250 
25  2.092 2.250 

CZTERI OuIE I WIĘCEJ 
12 25 2.038 2.038 
25 27 2.120 2.340 
27 29 2.298 2.298 
29 31 2.366 2.690 
31  2.366 2.690 

 
3) oz ciągników yiozłowmch i ralayąowmch  łzmyąoyowanmch zo użmwania łącznie z nacze ą lur  łzmcze-

 a o zo uyzczalnej mayie całkowiąej zey ołu  ojazzów oz 3p5 ąonm i  oniżej 12 ąonp wieku  ojazzu i 
w łmwu na śłozowiyko: 

 
utawka podatku (w złotych) 

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

masa 
całkowita  
(w tonach) 

Pojazdy spełniające 
wymo8i normy  
ekolo8icznej 

EURO 1,  
EURO 2 LUB EURO 3 

Pojazdy niespełniające 
wymo8ów normy  

ekolo8icznej 
EURO 1,  

EURO 2 LUB EURO 3 

Pojazdy spełniające  
wymo8i normy  
ekolo8icznej  

EURO 1,  
EURO 2 LUB EURO 3 

Pojazdy niespełniające  
wymo8ów normy  

ekolo8icznej 
 EURO 1,  

EURO 2 LUB EURO 3 
Powyżej 3,5 
tony  
do 5,5 tony 
włącznie 

626 656 572 604 

Powyżej 5,5 
tony do 9 ton 
włącznie 

784 838 676 728 

Powyżej 9 ton 
i poniżej 12 
ton 

1.106 1.212 888 1.000 

 
4) oz ciągników yiozłowmch i ralayąowmch  łzmyąoyowanmch zo użmwania łącznie z nacze ą lur  łzmcze-

 a o zo uyzczalnej mayie całkowiąej zey ołu  ojazzów łównej lur wmżyzej niż 12 ąonp w zależności oz 
liczrm oyi i łozzaju zawieyzenia: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  

całkowita zespołu pojazdów: cią8nik 
siodłowy + naczepa, cią8nik  

balastowy + przyczepa (w tonach) 

utawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

DWIE OuIE 
12 18 0 1.596 
18 25 1.650 1.702 
25 31 1.756 1.810 
31  1.862 2.080 

TRZI OuIE 
12 40 1.862 1.938 
40  2.424 2.690 

 
 
5) oz  łzmcze  i nacze p kąółe łącznie z  ojazzem yilnikowmm  oyiazają zo uyzczalną mayę całkowiąa oz 

7 ąon i  oniżej 12 ąonp wieku  ojazzu z wmjąąkiem związanmch wmłącznie z zziałalnością łolniczą  ło-
wazzoną  łzez  ozaąnika  ozaąku łolnego: 
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utawka podatku (w złotych) 
Wiek pojazdu 

Dopuszczalna masa całkowita 
łącznie z pojazdem silnikowym 

(w tonach) Pojazdy, których wiek przekracza 5 lat 
Pojazdy, których wiek  
nie przekracza 5 lat 

Od 7 ton poniżej 12 ton 1.320 1.104 
 
6) oz  łzmcze  i nacze p kąółe łącznie z  ojazzem yilnikowmm  oyiazają zo uyzczalna mayę całkowiąą 

łówna lur wmżyzą niż 12 ąon ołaz w zależności oz liczrm oyi i łozzaju zawieyzeniap z wmjąąkiem zwią-
zanmch wmłącznie z zziałalnością łolnicza  łowazzoną  łzez  ozaąnika  ozaąku łolnego: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

utawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

JEDNA OŚ 
12 18 0 280 
18 25 310 352 
25  352 606 

DWIE OuIE 
12 28 330 418 
28 33 660 910 
33 38 910 1.390 
38  1.236 1.826 

TRZI OuIE 
12 38 730 1.010 
38  1.010 1.376 

 
7) oz auąoruyówp w zależności oz liczrm miejyc zo yiezzeniap wieku  ojazzów i w łmwu na śłozowiyko: 
 

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

Pojazdy, których wiek przekracza 5 lat Pojazdy, których wiek nie przekracza 5 lat 
Liczba miejsc 
do sieczenia 

Pojazdy spełniające 
wymo8i normy  
ekolo8icznej  

EURO 1,  
EURO 2 LUB EURO 3 

Pojazdy niespełniające 
wymo8ów normy  

ekolo8icznej  
EURO 1,  

EURO 2 LUB EURO 3 

Pojazdy spełniające  
wymo8i normy  
ekolo8icznej  

EURO 1,  
EURO 2 LUB EURO 3 

Pojazdy niespełniające  
wymo8ów normy  

ekolo8icznej  
 EURO 1,  

EURO 2 LUB EURO 3 
mniejszej niż 
30 miejsc 

826 880 770 794 

równej lub 
wyższej niż 
30 miejsc 

1.428 1.544 1.212 1.320 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Le8nicy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVII/159/07 Rady Miejskiej Le8nicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wyso-
kości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. woj. Doln. Nr 295, poz. 3824). 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskie8o, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCI RADI 
 

ROBERT KROPIWNICKI 
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4130 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ 
NR XXIX/169/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w y ławie zmianm uchwałm nł VI/33/07 Razm Miejykiej w Leśnej z znia 
22 luąego 2007 łoku w y ławie łegulaminu uzzielania  omocm maąełialnej 
                                             zla uczniów 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie 8minnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa-
ty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Leśnej 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Forma zasiłku 
szkolne8o może być świadczenie pieniężne na 
pokrycie wydatków związanych z procesem 
edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze 
edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, nieza-
leżnie od otrzymywane8o stypendium szkolne-
8o.” 

2. W § 2 wykreśla się ust. 6 i 7. 
3. § 5 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od daty o8łoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skie8o”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Leśnej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o. 

 
PRZEWODNICZACI RADI 

 
WALTER STRASZAK 

 
 
 

4131 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ 
NR XXX/170/08 

z dnia 17 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia wmyokości yąawek  ozaąku oz śłozków  
ąłany ołąowmch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie 8minnym (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; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
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) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od środków 
transportowych obowiązujące na terenie Miasta  
i Gminy: 
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 

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

włącznie 540,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton  

włącznie 700,00 zł 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 800,00 zł 

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

tycznym lub uznanym za zawieszenie rów-
noważne oraz innym i dopuszczalnej masie 
całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż  
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13 ton 820,00 zł 
b) nie mniej niż 13 ton, mniej niż  

14 ton 850,00 zł 
c) nie mniej niż 14 ton, mniej niż  

15 ton 900,00 zł 
d) nie mniej niż 15 ton 1.250,00 zł 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub uznanym za zawieszenie równoważ-
ne oraz innym i dopuszczalnej masie całkowi-
tej: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż  

17 ton 1.000,00 zł 
b) nie mniej niż 17 ton, mniej niż  

19 ton 1.100,00 zł 
c) nie mniej niż 19 ton, mniej niż  

21 ton 1.200,00 zł 
d) nie mniej niż 21 ton, mniej niż  

23 tony 1.300,00 zł 
e) nie mniej niż 23 tony, mniej niż  

25 ton 1.580,00 zł 
f) nie mniej niż 25 ton 1.580,00 zł 

3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za zawieszenie 
równoważne i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż  

25 ton 1.850,00 zł 
b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż  

27 ton 1.950,00 zł 
c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż  

29 ton 2.050,00 zł 
d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż  

31 ton 1.660,00 zł 
e) nie mniej niż 31 ton 1.660,00 zł 

4) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem in-
nym i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 

25 ton 1.850,00zł 
b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż  

27 ton 1.950,00zł 
c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż  

29 ton 2.050,00zł 
d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż  

31 ton 2.450,00 zł 
e) nie mniej niż 31 ton 2.450,00 zł 

3. od cią8ników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
1.300,00 zł 

4. od cią8ników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub uznanym za zawieszenie rów-
noważne i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż  

18 ton 1.400,00zł 
b) nie mniej niż 18 ton, a mniej niż  

25 ton 1.500,00zł 
c) nie mniej niż 25 ton, a mniej niż  

31 ton 1.660,00zł 
d) nie mniej niż 31 ton 1.660,00 zł 

2) o dwóch osiach z zawieszeniem innym i do-
puszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż  

18 ton 1.400,00zł 
b) nie mniej niż 18 ton, a mniej niż  

25 ton 1.500,00zł 
c) nie mniej niż 25 ton, a mniej niż  

31 ton 1.600,00zł 
d) nie mniej niż 31 ton 1.900,00 zł 

3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub uznanym za zawieszenie równoważ-
ne i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż  

40 ton 1.700,00 zł 
b) nie mniej niż 40 ton 1.700,00 zł 

4) o trzech osiach z zawieszeniem innym i do-
puszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż  

40 ton 1.770,00 zł 
b) nie mniej niż 40 ton 2.500,00 zł 

5. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolne8o, które łącznie  
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej  
12 ton 350,00 zł 

6. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolne8o, które łącznie  
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą: 
1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym 

lub uznanym za zawieszenie równoważne 
oraz innym i dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż  

18 ton 400,00 zł 
b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż  

25 ton 450,00 zł 
c) nie mniej niż 25 ton 560,00 zł 

2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub uznanym za zawieszenie rów-
noważne oraz innym i dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż  

28 ton 550,00 zł 
b) nie mniej niż 28 ton, mniej niż  

33 tony 850,00 zł 
c) nie mniej niż 33 tony, mniej niż  

38 ton 1.300,00 zł 
d) nie mniej niż 38 ton 1.700,00 zł 

3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub uznanym za zawieszenie równoważ-
ne oraz innym i dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż  

38 ton 950,00 zł 
b) nie mniej niż 38 ton 1.300,00 zł 

7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniejszej niż 15 miejsc 350,00 zł 
b) nie mniejszej niż 15 i mniejszej niż  

30 miejsc 700,00 zł 
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.500,00 zł 
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§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Leśnej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XV/91/07 Rady Miejskiej 
Gminy Leśna z dnia 25 października 2007 roku w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2008 rok. 

§ 4 

Uchwała podle8a podaniu do publicznej wiadomości 
na tablicy o8łoszeń Urzędu Miejskie8o w Leśnej 

oraz na tablicach o8łoszeń we wszystkich sołec-
twach na terenie Gminy. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o i ma zastosowanie od  
1 stycznia 2009 roku. 
 
 

PRZEWODNICZĄCI RADI 
 

WALTER STRASZAK 

 
 
 
 
 
 

4132 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ 
NR XXXI/174/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w y ławie wałunków uzzielania zwolnień oz  ozaąku oz niełuchomości ołaz 
 ozaąku oz śłozków ąłany ołąowmchp yąanowiącmch łegionalną  omoc 
                                              inweyąmcmjną 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 8minnym (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 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, 
Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, 
poz. 730), Rada Miejska w Leśnej uchwala co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wprowadza się na terenie Gminy Leśna zwol-
nienia od podatku od nieruchomości oraz od po-
datku od środków transportowych stanowiące 
re8ionalną pomoc inwestycyjną, do której mają 
zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 
roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 
w odniesieniu do re8ionalnej pomocy inwesty-
cyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 1.11.2006, str. 29), 
zwaną dalej „pomocą”. 

2. Zwolnienie podatkowe określone w ust. 1 obej-
muje związane z prowadzeniem działalności 8o-
spodarczej budynki lub ich części oraz budowle 
lub ich części stanowiące nowe inwestycje, w 
rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 5 sierpnia 2008 r. roku w sprawie 
warunków udzielania zwolnień od podatku od 
nieruchomości oraz podatku od środków trans-
portowych, stanowiących re8ionalną pomoc in-

westycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927), zwane8o 
dalej „rozporządzeniem”. 

3. Zwolnienie podatkowe określone w ust. 1 przy-
słu8uje na warunkach określonych w rozporzą-
dzeniu. 

4. Zwolnienia podatkowe uzyskiwane w wyniku 
stosowania uchwały nie wyma8ają notyfikacji 
Komisji (WE), o której mowa w art. 88 ust. 3 
Traktatu ustanawiające8o Wspólnotę Europejską 
(Dz. Urz. UE C 325 z 24.12.2002). 

§ 2 

1. Zwolnienie podatkowe udzielane na podstawie 
uchwały dotyczy budynków lub ich części oraz 
budowli lub ich części, na których zrealizowano 
nowe inwestycje lub utworzono nowe miejsca 
pracy związane z nowa inwestycja, jeżeli: 
1) minimalna wysokość kosztów inwestycji,  

o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia, 
wynosi 40 tys. euro lub utworzono co naj-
mniej 5 nowych miejsc pracy związanych  
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z nową inwestycją – w przypadku nowych 
inwestycji realizowanych przez mikroprzed-
siębiorców, przy czym przez mikroprzedsię-
biorcę należy rozumieć mikroprzedsiębiorcę,  
o którym mowa w art. 2 załącznika I do roz-
porządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 
12 stycznia 2001 roku w sprawie zastoso-
wania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu 
do pomocy państwa dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10  
z 13.01.2001, str. 33, ze zm.; oraz Dz. Urz. 
UE – Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8,  
t. 2, str. 141, ze zm.); 

2) minimalna wysokość kosztów inwestycji,  
o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia, 
wynosi 70 tys. euro lub utworzono co naj-
mniej 15 nowych miejsc pracy związanych  
z nową inwestycją – w przypadku nowych 
inwestycji realizowanych przez małych przed-
siębiorców; 

3) minimalna wysokość kosztów inwestycji,  
o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia, 
wynosi 120 tys. euro lub utworzono co naj-
mniej 50 nowych miejsc pracy związanych  
z nową inwestycją – w przypadku nowych 
inwestycji realizowanych przez średnich 
przedsiębiorców; 

4) minimalna wysokość kosztów inwestycji,  
o których mowa w § 5 pkt 1, wynosi  
300 tys. euro lub utworzono co najmniej  
200 nowych miejsc pracy związanych z no-
wą inwestycją – w przypadku nowych inwe-
stycji realizowanych przez przedsiębiorców 
innych niż wymienieni w punktach 1–3. 

2. Wartość kosztów inwestycji wyrażonych w euro 
podle8a przeliczeniu na złote wedłu8 średnie8o 
kursu euro o8łaszane8o przez Narodowy Bank 
Polski z dnia dokonania z8łoszenia, o którym 
mowa w § 5 uchwały. 

§ 3 

Zwolnienia podatkowe8o określone8o w § 1 ust. 1 
nie stosuje się do budynków lub ich części oraz 
budowli lub ich części: 
1) będących w posiadaniu przedsiębiorców, którzy 

zale8ają z zapłatą zobowiązań z tytułu podatków 
lub opłat samorządowych stanowiących dochód 
Gminy Leśna; 

2) zajętych na stacje paliw, banki oraz działalność 
handlową o powierzchni sprzedaży przekraczają-
cej 400 m2, 8dzie przez powierzchnię sprzedaży 
należy rozumieć powierzchnię określoną w art. 2 
pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  
o planowaniu i za8ospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.). 

§ 4 

Zwolnienie podatkowe określone w § 1 ust. 1 przy-
słu8uje przez okres kolejnych 3 lat: 
1) w przypadku ubie8ania się o pomoc obliczaną na 

podstawie kosztów inwestycji, o których mowa 
w § 5 pkt 1 rozporządzenia: 
a) od pierwsze8o dnia miesiąca następujące8o 

po miesiącu, w którym zakończono nową in-
westycję – w odniesieniu do przedmiotów 

opodatkowania objętych obowiązkiem podat-
kowym w dniu dokonania z8łoszenia określo-
ne8o w § 5 uchwały; 

b) od dnia powstania obowiązku podatkowe8o, 
z8odnie z przepisami ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U z 2006 roku Nr 121, 
poz. 844, ze zm.) – w odniesieniu do przed-
miotów opodatkowania, od których obowią-
zek podatkowy powstał po dniu dokonania 
z8łoszenia określone8o w § 5 uchwały. 

2) w przypadku ubie8ania się o pomoc obliczaną na 
podstawie kosztów utworzenia miejsc pracy,  
o których mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia – 
od pierwsze8o dnia miesiąca następujące8o po 
miesiącu, w którym utworzono miejsca pracy 
związane z nową inwestycją 
– jednakże nie dłużej niż do dnia 31 8rudnia 

2016 roku. 

§ 5 

1. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia podat-
kowe8o wynikające8o z uchwały jest: 
1) dokonanie przez przedsiębiorcę pisemne8o 

z8łoszenia Burmistrzowi Leśnej zamiaru ko-
rzystania z pomocy, na formularzu stanowią-
cym załącznik nr 1 do uchwały, dołączając 
wymienione w nim dokumenty; 

2) złożenie przez przedsiębiorcę w z8łoszeniu 
określonym w pkt 1 oświadczenia, że nie cią-
ży na nim obowiązek zwrotu pomocy na pod-
stawie decyzji Komisji (WE). 

2. Z8łoszenia określone8o w ust. 1 przedsiębiorca 
dokonuje przed rozpoczęciem realizacji nowej 
inwestycji. 

§ 6 

1. Po zakończeniu nowej inwestycji przedsiębiorca 
zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi 
Leśnej: 
1) w przypadku pomocy obliczanej na podsta-

wie kosztów inwestycji, o których mowa  
w § 5 pkt 1 rozporządzenia: 
a) oświadczenia o zakończeniu nowej inwe-

stycji – na druku stanowiącym załącznik 
nr 2 do uchwały; 

b) oświadczenia o wartości nowej inwestycji, 
ustalonej wedłu8 kosztów kwalifikujących 
się do objęcia pomocą oraz o udziale wła-
snym w nakładach związanych z nową 
inwestycją, dołączając wymienione w nim 
dokumenty – na druku stanowiącym za-
łącznik nr 3 do uchwały; 

c) dokumentu potwierdzające8o rozpoczęcie 
realizacji nowej inwestycji po dokonaniu 
z8łoszenia określone8o w § 5 uchwały; 

d) deklaracji na podatek od nieruchomości 
lub informacji o nieruchomościach i obiek-
tach budowlanych na formularzach okre-
ślonych przez Radę Miejską w Leśnej w 
odrębnej uchwale oraz deklaracji na poda-
tek od środków transportowych na formu-
larzach określonych przez Ministra Finan-
sów; 
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e) informacji o otrzymanej pomocy publicznej 
innej niż de minimis lub de minimis w rol-
nictwie lub rybołówstwie, lub informacji  
o nieotrzymaniu pomocy na formularzu 
stanowiącym załącznik do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 ro-
ku w sprawie informacji o otrzymanej po-
mocy publicznej oraz informacji o nie-
otrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61,  
poz. 413). 

2) w przypadku pomocy obliczanej na podsta-
wie kosztów utworzenia miejsc pracy, o któ-
rych mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia: 
a) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc 

pracy związanych z nową inwestycją – na 
druku stanowiącym załącznik nr 4 do 
uchwały; 

b) oświadczenia o wysokości przewidywa-
nych kosztów utworzenia miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją, kwalifiku-
jących się do objęcia pomocą – na druku 
stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały; 

c) dokumentów wskazanych w pkt 1 lit. c– 
–e. 

2. W okresie korzystania z pomocy może nastąpić 
weryfikacja złożonych przez przedsiębiorcę in-
formacji związanych z wykorzystaniem pomocy, 
w wyniku kontroli przeprowadzonej przez upo-
ważnionych przez Burmistrza Leśnej pracowni-
ków Urzędu Miejskie8o w Leśnej. 

§ 7 

1. Przedsiębiorca korzystający z pomocy zobowią-
zany jest do dnia 15 stycznia każde8o roku po-
datkowe8o do przedłożenia Burmistrzowi Leśnej: 
1) informacji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 

lit. e; 
2) informacji dotyczących poniesionych kosztów 

utworzenia miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją, kwalifikujących się do objęcia 
pomocą określonych w § 7 rozporządzenia. 

2. Przedsiębiorca korzystający z pomocy zobowią-
zany jest do dnia 15 stycznia i 15 lipca dane8o 
roku przedstawić informację o wysokości za-
trudnienia w przedsiębiorstwie, wedłu8 stanu na 
dzień 31 8rudnia roku poprzednie8o i 30 czerw-
ca dane8o roku, z zastrzeżeniem, że ostatnią in-
formację należy złożyć w terminie 14 dni od 
dnia, w którym minęły 3 lata od dnia otrzymania 

pomocy – na druku stanowiącym załącznik nr 6 
do uchwały. 

§ 8 

1. O każdej zmianie powodującej utratę prawa do 
zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz 
podatku od środków transportowych podatnik 
jest zobowiązany powiadomić w formie pisem-
nej or8an podatkowy w terminie 14 dni od jej 
zaistnienia. 

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, traci prawo 
do te8o zwolnienia, poczynając od miesiąca na-
stępujące8o po miesiącu, w którym wystąpiły 
okoliczności powodujące utratę zwolnienia. 

3. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe dane 
w oświadczeniach, nie dotrzymał zobowiązań 
będących warunkiem uzyskania pomocy lub nie 
dokonał zawiadomienia, o którym mowa w  
ust. 1 w terminie tam wskazanym, traci prawo 
do te8o zwolnienia za cały okres i jest zobowią-
zany do zwrotu udzielonej pomocy, tj. zapłaty 
należne8o podatku od nieruchomości oraz po-
datku od środków transportowych wraz z od-
setkami od zale8łości podatkowych. 

§ 9 

Traci moc uchwała nr XVII/101/07 Rady Miejskiej 
w Leśnej z dnia 28 8rudnia 2007 r. w sprawie 
udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od 
nieruchomości, stanowiących re8ionalną pomoc 
inwestycyjną na lata 2008–2013. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Leśnej wraz z obowiązkiem przekazania jej do wia-
domości Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów. 

§ 11 

Uchwała podle8a o8łoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskie8o. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o. 
 

PRZEWODNICZACI RADI 
 

WALTER STRASZAK 
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Załącznik nł 1 zo uchwałm Razm Miejykiej w 
Leśnej nł XXXI/174/08 z znia 27 liyąo aza 
2008 ł. ( oz. 4132) 
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Załącznik nł 2 zo uchwałm Razm Miejykiej w 
Leśnej nł XXXI/174/08 z znia 27 liyąo aza 
2008 ł. ( oz. 4132) 
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Załącznik nł 3 zo uchwałm Razm Miejykiej w 
Leśnej nł XXXI/174/08 z znia 27 liyąo aza 
2008 ł. ( oz. 4132) 
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Załącznik nł 4 zo uchwałm Razm Miejykiej w 
Leśnej nł XXXI/174/08 z znia 27 liyąo aza 
2008 ł. ( oz. 4132) 
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Załącznik nł 5 zo uchwałm Razm Miejykiej w 
Leśnej nł XXXI/174/08 z znia 27 liyąo aza 
2008 ł. ( oz. 4132) 
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Załącznik nł 6 zo uchwałm Razm Miejykiej w 
Leśnej nł XXXI/174/08 z znia 27 liyąo aza 
2008 ł. ( oz. 4132) 
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4133 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI 
NR XXV/182/08 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w y ławie uyąalenia wmyokości yąawek  ozaąku oz niełuchomości ołaz zwol-
nień w  ozaąku oz niełuchomości na ąełenie miayąa i gminm Lwówek 
                                                  Śląyki 

 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 8minnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 
i art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska  
Gminy Lwówek Śląski uchwala: 

 
 

§ 1 

Uyąala yię  yąawki  ozaąku oz niełuchomości: 
1. od budynków mieszkalnych lub ich części zaję-

tych wyłącznie na potrzeby mieszkalne oz  
1 m²  owiełzchni użmąkowej 0p62 zł 

2. od budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych wyłącznie na  potrzeby mieszkalne, w 
których zainstalowano stałe o8rzewanie 8azo-
we, olejowe, elektryczne i inne ekolo8iczne oz 
1 m2  owiełzchni użmąkowej 0p60 zł 

3. od budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych wyłącznie na potrzeby mieszkalne położo-
nych na terenach wiejskich oz 1 m2  o-
wiełzchni użmąkowej 0p57 zł 

4. od budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych wyłącznie na potrzeby mieszkalne położo-
nych na terenach wiejskich, w których zainsta-
lowano stałe o8rzewanie 8azowe, olejowe, 
elektryczne i inne ekolo8iczne oz 1 m2  o-
wiełzchni użmąkowej 0p55 zł  

5. od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności 8ospodarczej oraz od 
części budynków mieszkalnych zajętych na 
prowadzenie działalności 8ospodarczej oz  
1 m² owiełzchni użmąkowej 19p50 zł 

6. od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności 8ospodarczej oraz od 
części budynków mieszkalnych zajętych na 
prowadzenie działalności 8ospodarczej, w któ-
rych  zainstalowano stałe o8rzewanie 8azowe, 
olejowe, elektryczne i inne ekolo8iczne oz  
1 m2  owiełzchni użmtkowej 19p00 zł 

7. od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności 8ospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
oz 1 m²  owiełzchni użytkowej 9p24 zł  

8. od budynków lub ich części zajętych na  pro-
wadzenie działalności 8ospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych oz 1 m² 
 owiełzchni użmąkowej 4p01 zł 

9. od pozostałych budynków lub ich części w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publiczne8o przez or8ani-
zacje pożytku publiczne8o oz 1 m2  owiełzchni 
użmąkowej 6p64 zł 

10. od budowli  2% ich wałąości określonych na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 4 ust. 3–7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Ustala się stawkę od 1 m² powierzchni 8runtów: 
1. od 8runtów związanych z prowadzeniem działal-

ności 8ospodarczej bez wz8lędu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji 8runtów i budynków 
oz 1 m²  owiełzchni 0p74 zł  

2. pod  jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych oz 1 ha  o-
wiełzchni 3p90 zł 

3. od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
bliczne8o przez or8anizacje pożytku publiczne8o 
oz 1 m²  owiełzchni 0p37 zł 

4. od 8runtów pozostałych położonych na terenach 
wiejskich w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicz-
ne8o przez or8anizacje pożytku publiczne8o oz  
1 m2  owiełzchni 0p29 zł  

§ 3 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
1. pozostałe  budynki lub ich części położone na 

terenie wiejskim, za wyjątkiem przeznaczonych 
na działalność 8ospodarczą oraz 8araży. 

2. 8runty zajęte na cmentarze. 

§ 4 

Pomoc publiczna udzielana na podstawie niniejszej 
uchwały stanowi pomoc de minimis z8odnie z Roz-
porządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z  
15 8rudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87  
i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Lwówek Śląski.   

§ 6 

Traci moc uchwała nr XIV/78/07 z dnia 29 listopa-
da 2007 r. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski w 
sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
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nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieru-
chomości na terenie miasta i 8miny Lwówek Śląski. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskie8o i ma zastosowanie od roku podat-
kowe8o 2009.  
 

PRZEWODNICZĄCA RADI 
 

TERESA WACHAL 

 
 
 
 

4134 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI 
NR XXV/183/08 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w y ławie orniżenia cenm yku u żmąa  łzmjęąej jako  ozyąawa orliczania 
 ozaąku łolnego na ąełenie gminm i miayąa  Lwówek Śląyki 

 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 8minnym (Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 1, 2 i 3 oraz 
art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity 
z 2006 roku Dz. U. Nr 136, poz. 969) Rada Miejska  Gminy Lwówek Śląski 
uchwala: 

 
 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną w ko-
munikacie Prezesa Główne8o Urzędu utatystyczne-
8o z dnia 17 października 2008 roku w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2008 roku, będącą podstawą do 
ustalenia podatku rolne8o w 2009 roku, o8łoszoną 
w MP Nr 81 poz. 717 z 27 października 2008 r. 
wynoszącą 55,80 zł za 1 q żyta – do kwoty 50,00 
zł i przyjmuje się tą cenę jako podstawę do oblicza-
nia podatku rolne8o w 2009 roku. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta  Lwówek Śląski. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o i ma zastosowanie od 
roku podatkowe8o 2009. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA RADI 
 

TERESA WACHAL 

 
 
 

4135 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI 
NR XXV/184/08 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia yąawek  ozaąku oz śłozków ąłany ołąowmch na ąełe-
nie miayąa i gminm Lwówek Śląyki 

 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 roku o samorządzie 8minnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2, 
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami) 
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie 
8órnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. 
z  14 sierpień 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski 
uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Pozaąek oz śłozków ąłany ołąowmch wmnoyi łocz-
nie: 

1. Oz yamochozów ciężałowmch o zo uyzczalnej 
mayie całkowiąej  ojazzu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  
włącznie 650,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton  
włącznie 890,00 zł 

c) powyżej 9 ton i mniejszej niż  
12 ton 1 200,00 zł 

2. Oz yamochozów ciężałowmch w zależności oz 
liczrm oyip zo uyzczalnej maym całkowiąej  ojaz-
zu i łozzaju zawieyzenia: 

1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-
noważne oraz innym systemem zawieszenia i 
dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż  

13 ton 1 720,00 zł 
b) nie mniej niż 13 ton, mniej niż  

14 ton 1 920,00 zł 
c) nie mniej niż 14 ton, mniej niż  

15 ton 1 920,00 zł 
d) nie mniej niż 15 ton 2 080,00 zł 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równo-
ważne oraz innym systemem zawieszenia i 
dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż  

17 ton 1 920,00 zł 
b) nie mniej niż 17 ton, mniej niż  

19 ton 1 920,00 zł 
c) nie mniej niż 19 ton, mniej niż  

21 ton 1 980,00 zł 
d) nie mniej niż 21 ton, mniej niż  

23 tony 2 080,00 zł 
e) nie mniej niż 23 tony, mniej niż  

25 ton 2 190,00 zł 
f) nie mniej niż 25 ton 2 190,00 zł 

3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne oraz innym systemem zawie-
szenia i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż  

25 ton 2 080,00 zł 
b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż  

27 ton 2 190,00 zł 
c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż  

29 ton 2 190,00 zł 
d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż  

31 ton 
– z zawieszeniem pneumatycznym lub  

zawieszeniem uznanym za równoważ-
ne 2 390,00 zł 

– z innym systemem  
zawieszenia 2 550,00 zł 

e) nie mniej niż 31 ton 
– z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważ-
ne 2 390,00 zł 

– z innym systemem  

zawieszenia 2 550,00 zł 

3. Oz ciągników yiozłowmch i ralayąowmch  łzm-
yąoyowanmch zo użmwania łącznie z nacze ą lur 
 łzmcze ą o zo uyzczalnej mayie całkowiąej ze-
y ołu  ojazzów: 

od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 460,00 zł 

4. Oz ciągników yiozłowmch i ralayąowmch  łzm-
yąoyowanmch zo użmwania łącznie z nacze ą lur 
 łzmcze ą o zo uyzczalnej mayie całkowiąej ze-
y ołu  ojazzówp w zależności oz liczrm oyip zo-
 uyzczalnej maym całkowiąej i łozzaju zawieyze-
nia: 

1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-
noważne oraz innym systemem zawieszenia i 
dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż  

18 ton 1 560,00 zł 
b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż  

25 ton 1 560,00 zł 
c) nie mniej niż 25 ton, mniej niż  

31 ton 1 670,00 zł 
d) nie mniej niż 31 ton 

– z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważ-
ne 1 870,00 zł 

– z innym systemem  
zawieszenia 2 030,00 zł 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równo-
ważne oraz innym systemem zawieszenia i 
dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż  

40 ton 1 920,00 zł 
b) nie mniej niż 40 ton 

– z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważ-
ne 2 550,00 zł 

– z innym systemem  
zawieszenia 2 550,00 zł 

5. Oz  łzmcze  i nacze p z wmjąąkiem związanmch 
wmłącznie z zziałalnością łolniczą  łowazzoną 
 łzez  ozaąnika  ozaąku łolnegop kąółe łącznie z 
 ojazzem yilnikowmm  oyiazają zo uyzczalną 
mayę całkowiąą: 

od 7 ton i poniżej 12 ton 750,00 zł 

6. Oz  łzmcze  i nacze p z wmjąąkiem związanmch 
wmłącznie z zziałalnością łolniczą  łowazzoną 
 łzez  ozaąnika  ozaąku łolnegop kąółe łącznie z 
 ojazzem yilnikowmm  oyiazają zo uyzczalną 
mayę całkowiąą: 

1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zwieszeniem uznanym za równoważne 
oraz innym systemem zawieszenia i dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż  

18 ton 850,00 zł 
b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż  

25 ton 1 050,00 zł 
c) nie mniej niż 25 ton 1 150,00 zł 
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2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub uznanym za równoważne oraz 
innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż  

28 ton 1 050,00 zł 
b) nie mniej niż 28 ton, mniej niż 

33 tony 1 250,00 zł 
c) nie mniej niż 33 tony, mniej niż 

38 ton 1 460,00 zł 
d) nie mniej niż 38 ton 1.920,00 zł 

3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub uznanym za równoważne oraz innym 
systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż  

38 ton 1 460,00 zł 
b) nie mniej niż 38 ton 1 770,00 zł 

7. Oz auąoruyówp w zależności oz liczrm miejyc zo 
yiezzenia: 

a) mniejszej niż 15 miejsc 950,00 zł 
b) nie mniejszej niż 15 miejsc, mniejszej 

niż 30 miejsc 1 500,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 820,00 zł 

§ 2 

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

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIV/81/07 Rady Miejskiej 
Gminy Lwówek Śląski z dnia 29  listopada  
2007 roku w sprawie określenia stawek podatku 
od środków transportowych na terenie miasta i 
8miny Lwówek Śląski. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o i ma zastosowanie od 
2009 roku. 
 

PRZEWODNICZĄCA RADI 
 

TERESA WACHAL 
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UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY 
NR XXVII/166/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w y ławie o łaąm ąałgowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (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; 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 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych1 (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 Ole-
śnicy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Na terenie Miasta Oleśnicy opłatę tar8ową po-
biera się w dniu i miejscu dokonywania sprzeda-
ży, od osób fizycznych, osób prawnych oraz 
jednostek or8anizacyjnych niemających osobo-
wości prawnej, dokonujących sprzedaży na tar-
8owiskach. 

2. Przepisy niniejszej Uchwały nie mają zastosowa-
nia do podatników podatku od nieruchomości w 
związku z nieruchomościami lub obiektami bu-
dowlanymi, niepołączonymi trwale z 8runtem, 
położonymi na tar8owisku. 

§ 2 

Wysokość stawek opłaty tar8owej na tar8owiskach 
położonych na terenie Miasta Oleśnicy wynosi: 

 w zł 
1) Handel z ręki 2,00 
2) Handel z kosza 2,00 
3) Handel ze stoiska 3,00 
4) Handel ze stoiska pod wiatą 3,00 
5) Handel ze stoiska w hali 4,00 
6) Handel z ławy do 2 mb 2,00 
7) Handel z łóżka polowe8o do 2 mb 2,00 
8) Handel ze stoiska turystyczne8o do 2 mb 2,00 
9) Handel z ziemi do 2 mb 2,00 

10) Handel z wozu konne8o 2,00 
11) Handel z przyczepy cią8nikowej lub samocho-

dowej 3,00 
12) Handel z przyczepy i samochodu  
 ciężarowe8o 3,00 
13) Handel z przyczepy 8astronomicznej 4,00 
14) Handel z samochodu osobowe8o 3,00 
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15) Handel z samochodu o ładowności  
do 1,5 t 3,00 

16) Handel z samochodu ciężarowe8o 4,00 
17) Handel z namiotu (mały) 3,00 
18) Handel z namiotu (duży) 3,00 

§ 3 

Opłatę tar8ową pobiera się z 8óry w8 dziennych 
stawek kwotowych określonych w § 2 niniejszej 
uchwały. 

§ 4 

Pobór opłaty tar8owej na terenie miasta Oleśnicy w 
drodze inkasa prowadzi: 
– Gminna upółdzielnia Rolników, ul. Wrocławska 

30, 56-400 Oleśnica, 
– „INVEuT” Henryk Flejter upółka cywilna,  

ul. M. Curie-ukłodowskiej 4, 56-400 Oleśnica, 
– Miejski Klub uportowy „POGOŃ”, ul. Brzozowa 5, 

56-400 Oleśnica, 

z wyna8rodzeniem miesięcznym za inkaso w wyso-
kości 15% wartości pobranych opłat. 

§ 5 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Oleśnicy. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr IV/17/2007 Rady Miasta 
Oleśnicy z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie 
opłaty tar8owej. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o. 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI MIAuTA 

 
RYSZARD ZELINKA 

_______________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re8ulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 8rudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowane8o towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). 

Dane dotyczące o8łoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą o8łoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY 
NR XXVII/167/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia liczrm  łzeznaczonmch zo wmzania nowmch licencji na 
wmkonmwanie ąłany ołąu złogowego ąakyówką na ąełenie Miayąa Oleśnicm 
                                             w łoku 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 8minnym (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 dro8owym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 1874 z późn. zm.) 
oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o o8łaszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, 
poz. 449) po zasię8nięciu opinii or8anizacji zrzeszających miejscowych tak-
sówkarzy i or8anizacji, których statutowym celem jest ochrona praw kon-
sumenta, Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określić liczbę przeznaczonych do wydania nowych 
licencji na  wykonywanie transportu dro8owe8o 
taksówką na terenie Miasta Oleśnicy w roku 2009, 
w ilości 5 szt. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Oleśnicy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o. 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI MIAuTA 

 
RYSZARD ZELINKA 
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UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY 
NR XXVII/168/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia wmyokości yąawek  ozaąku oz śłozków  
ąłany ołąowmch na 2009 łok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (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; 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 2008r. Nr 180, 
poz. 1111) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach 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 Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od środków 
transportowych obowiązujące na terenie Miasta 
Oleśnicy: 
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa 

w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:  
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  

– 620 zł;  
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  

– 1050 zł; 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton –1290 zł; 

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa 
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojaz-
du i rodzaju zawieszenia – wedłu8 stawek okre-
ślonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;  

3) od cią8ników siodłowych i balastowych, o któ-
rych mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton – 1360 zł; 

4) od cią8ników siodłowych i balastowych, o któ-
rych mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczal-
nej masy całkowitej pojazdu i rodzaju  zawiesze-
nia – wedłu8 stawek określonych w załączniku 
nr 2 do niniejszej uchwały;  

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłączni z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolne8o – 600 zł;  

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 
niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podat-
nika podatku rolne8o – wedłu8 stawek określo-
nych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;  

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilo-
ści miejsc do siedzenia:  
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1550 zł; 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1990 zł. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XIV/104/2007 Rady Miasta 
Oleśnicy z dnia 30 października 2007 r. w sprawie 
podatku od środków transportowych. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI MIAuTA 

 
RYSZARD ZELINKA 

_________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re8ulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 8rudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowane8o towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące o8łoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą o8łoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne. 
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Załącznik nł 1 zo uchwałm Razm Miayąa 
Oleśnicm nł XXVII/168/2008 z znia  
28 liyąo aza 2008 ł. ( oz. 4138) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA  SAMOCHODÓW CISUAROWYCH OKREŚLONYCH  
w ałą. 8  ką 2 USTAWY O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

utawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawie-
szeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za rów-
noważne 

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie  

12   630 1400 

Trzy osie 

12   1260 1710 

Cztery osie i więcej  

12   1770 2590 

 

 

 

 

 

Załącznik nł 2 zo uchwałm Razm Miayąa 
Oleśnicm nł XXVII/168/2008 z znia  
28 liyąo aza 2008 ł. ( oz. 4138) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODLOWYCH I BALASTOWYCH OKREŚLONYCH 
w ałą. 8  ką 4 USTAWY O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
Całkowita zespołu pojazdów: cią8nik 

siodłowy + naczepa; cią8nik balastowy 
+ przyczepa (w tonach) 

utawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawie-
szeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za rów-
noważne 

Inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych 

Dwie osie 

12  1620 2070 

Trzy osie i więcej    

12 37 1850 2070 

37  1850 2590 
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Załącznik nł 3 zo uchwałm Razm Miayąa 
Oleśnicm nł XXVII/168/2008 z znia  
28 liyąo aza 2008 ł. ( oz. 4138). 

 
 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH  
w ałą. 8  ką. 6 USTAWY O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH 

 

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

silnikowy (w tonach) 

utawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Jedna oś    

12  410 670 

Dwie osie 

12  1260 1600 

Trzy osie i więcej 

12  1020 1400 
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UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY 
NR XXVII/169/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia wmyokości yąawek  ozaąku oz niełuchomości  
na 2009 łok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (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; 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. 5 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 Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie Miasta Oleśnicy:  
1) od 8runtów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności 8o-
spodarczej bez wz8lędu na sposób sklasyfi-
kowania w ewidencji 8runtów i budynków – 
0,74 zł od 1m² powierzchni; 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
bliczne8o przez or8anizacje pożytku publicz-
ne8o – 0,37 zł  od 1 m² powierzchni;  

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

użytkowej; 
b) związanych z prowadzeniem działalności 8o-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności 8ospodarczej – 19,81 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej; 
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c) zajętych na prowadzenie działalności 8ospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej; 

d) zajętych na prowadzenie działalności 8ospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych - 4,00 zł  od 1 m² powierzchni użyt-
kowej; 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publiczne8o przez or8anizacje pożytku 
publiczne8o – 6,64 zł  od 1 m² powierzchni 
użytkowej;  

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

 

 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XIV/99/2007 Rady Miasta 
Oleśnicy z dnia 30 października 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości na 2008 rok. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI MIAuTA 

 
RYSZARD ZELINKA 

___________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re8ulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 8rudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowane8o towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące o8łoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą o8łoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne.  
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UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY 
NR XXVII/170/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w y ławie o łaąm oz  oyiazania  yów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (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; 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 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1 (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 Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz.730) Rada Miasta 
Oleśnicy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwałą niniejszą Rada Miasta Oleśnicy: 
1. wprowadza opłatę od posiadania 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,  

5. określa inkasentów, terminy płatności dla inka-
sentów oraz wyna8rodzenie za inkaso. 

§ 2 

Wprowadza się na terenie Miasta Oleśnicy opłatę 
od posiadania psów.   

§ 3 

utawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala 
się w wysokości 35,00 zł od jedne8o psa oraz 
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30,00 zł za każde8o następne8o psa posiadane8o 
przez osobę fizyczną. 

§ 4 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez we-
zwania do dnia 30 kwietnia roku podatkowe8o, 
a w przypadku powstania obowiązku jej uisz-
czenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia 
powstania te8o obowiązku. W przypadku po-
wstania lub wy8aśnięcia obowiązku uiszczenia 
opłaty w cią8u roku podatkowe8o, stawkę 
roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby 
miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej za-
płaty.  

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierw-
sze8o dnia miesiąca następujące8o po miesiącu, 
w którym powstały okoliczności uzasadniające 
powstanie te8o obowiązku, i wy8asa z upływem 
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasad-
niające ten obowiązek. 

§ 5 

1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio 
na konto Miasta Oleśnicy. 

2. Pobór opłaty może odbywać się również w dro-
dze inkasa. Inkasentami opłaty są:  
a) „PROCON” upółka Bie8łych i Projektantów 

Budowlanych 56-400 Oleśnica ul. Bratnia 7 – 
reprezentowana przez Piotra Bryka i Krzysz-
tofa Łuczka; 

b) „PATRON” Prywatny Zarząd Mieszkaniami 
up. z o.o. 56-400 Oleśnica ul. Okrężna 11; 

c) „IZIDA” Zarządzanie Nieruchomościami  
56-400 Oleśnica ul. Wały Ja8iellońskie 20 – 
reprezentowany przez Jolantę Biercewicz; 

d) upółdzielnia Mieszkaniowa „ZACIuZE”  
56-400 Oleśnica ul. Jana Kochanowskie8o 5. 

§ 6 

Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być 
przez inkasenta przekazane do Urzędu Miejskie8o 
do 5 dnia miesiąca następne8o. 

§ 7 

Ustala się wyna8rodzenie za inkaso opłaty od po-
siadania psów w wysokości 15% od kwoty zainka-
sowanej i wpłaconej w terminie or8anowi podat-
kowemu. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XIV/103/2007 Rady Miasta 
Oleśnicy z 30 października 2007 r. w sprawie opła-
ty od posiadania psów. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI MIAuTA 

 
RYSZARD ZELINKA 

_________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re8ulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 8rudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowane8o towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).  

Dane dotyczące o8łoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą o8łoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 
NR XLIII/205/2008 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia zayaz  orołup  łaąności i uyąalenia wmyokości  
zziennmch yąawek o łaąm ąałgowej ołaz wmyokości wmnagłozzenia za inkayo 

 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 8minnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 
lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Ścinawie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty tar8owej w 
następującej wysokości: 
a) przy sprzedaży ze stoisk na tar8owisku  

o powierzchni do 6 m² 6p76 zł 
o powierzchni 6 m²–12 m² 11p92 zł 
o powierzchni 12 m²–20 m² 12p89 zł 
o powierzchni 20 m²–25 m² 13p96 zł 
o powierzchni 25 m²–30 m² 15p04 zł 

b) przy sprzedaży z samochodu osobowe8o, 
przyczepy wolno stojącej 11p92 zł  

c) przy sprzedaży z samochodów dostawczych 
o całkowitym ciężarze do 3,5 tony, cią8nika  
z przyczepą oraz samochodu osobowe8o  
z przyczepą 16p64 zł 

d) przy sprzedaży z samochodu  
ciężarowe8o 18p27 zł 

e) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wiadra 
itp. 2p25 zł  

2. Opłata tar8owa płatna jest za korzystanie z tar-
8owiska w dniu prowadzenia handlu. 

§ 2 

Zarządza się pobór opłaty tar8owej w drodze inka-
sa. 

§ 3 

Określa się, iż inkasentem opłaty tar8owej będzie 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.  

§ 4 

Należność z tytułu opłaty tar8owej inkasent pobiera 
za pokwitowaniem i rozlicza się w terminie do dnia 

10 każde8o miesiąca za miesiąc poprzedni z Urzę-
dem Miasta i Gminy w Ścinawie odprowadzając 
należność na rachunek bankowy dochodów Urzędu 
Miasta i Gminy Ścinawa. 

§ 5 

Za pobór opłaty tar8owej inkasentowi przysłu8uje 
wyna8rodzenie w wysokości 50% zainkasowanej 
opłaty. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Ścinawy. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XXIII/98/2007 Rady Miejskiej 
w Ścinawie z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie 
określenia zasad poboru, płatności i ustalenia wy-
sokości dziennych stawek opłaty tar8owej oraz 
wysokości wyna8rodzenia za inkaso. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCI RADI 
 

JAN TOMASZ KOTAPKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 
NR XLIII/207/2008 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w y ławie uyąalenia wmyokości  ekwiwalenąu   ieniężnego  za uzział człon-
ków ochoąniczej yąłażm  ożałnej w zziałaniu łaąowniczmm lur yzkoleniu 
                                               ożałniczmm 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoża-
rowej (Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Miejska w Ści-
nawie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężne8o dla 
członków ochotniczych straży pożarnych za jedną 
8odzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szko-
leniu pożarniczym w następującej wysokości: 
1. za udział w działaniu ratowniczym w wysokości 

1/175 przeciętne8o wyna8rodzenia o8łoszone8o 
przez Prezesa Główne8o Urzędu utatystyczne8o  

w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski” przed dniem ustalenia 
ekwiwalentu, za każdą  8odzinę, 

2. za udział w szkoleniach or8anizowanych przez 
Państwową utraż Pożarną lub 8minę w wysoko-
ści 1/1450 przeciętne8o wyna8rodzenia o8ło-
szone8o przez Prezesa Główne8o Urzędu utaty-
styczne8o w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-
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spolitej Polskiej „Monitor Polski” przed dniem 
ustalenia ekwiwalentu, za każdą  8odzinę.  

§ 2 

1. Ekwiwalent o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2  
wypłacany będzie raz na kwartał, po przedsta-
wieniu imienne8o wykazu  członków ochotniczej 
straży pożarnej biorących udział w działaniach 
ratowniczych lub szkoleniu,  wtedy 8dy udział i 
czas udziału (data i 8odz.) danej jednostki ochot-
niczej straży pożarnej zostanie pisemnie po-
twierdzona przez Państwową utrażą Pożarną.  

2. Ekwiwalent o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2  
nie przysłu8uje członkowi ochotniczej straży po-
żarnej za czas nieobecności w pracy, za który 
otrzymał wyna8rodzenie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Ścinawy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty publikacji w Dzienniku  Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o i ma zastosowanie do 
obliczenia ekwiwalentu począwszy od dnia  
25 września 2008 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCI RADI 
 

JAN DOMASZ KOTAPKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WSGLIRCU 
NR 171/XXVI/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w y ławie uyąalenia o łaą ąałgowmch na oryzałze Gminm i Miayąa Węgliniec 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Opłatę tar8ową pobiera się dziennie od osób fizycz-
nych, osób prawnych oraz jednostek or8anizacyj-
nych niemających osobowości prawnej dokonują-
cych sprzedaży: 
1. w miejscowościach z wyznaczonymi miejscami 

do handlu w miejscach wyznaczonych. 
2. w pozostałych miejscowościach, w których nie 

ma wyznaczonych miejsc do handlu. 

§ 2 

1. W miejscowościach, o których mowa w § 1  
pkt 1, ustala się opłaty tar8owe za każdy dzień 
tar8owy: 
a) 14p00 zł – od osób prowadzących sprzedaż  

z jedne8o wydzielone8o stanowiska handlo-
we8o i każdą jej krotność za zajęcie każde8o 
kolejne8o stanowiska, 

b) 20p00 zł – od osób prowadzących sprzedaż  
z jedne8o wydzielone8o stanowiska handlo-
we8o przeznaczonych do handlu z pojazdów 
samochodowych bez wz8lędu na to, czy po-
jazd znajduje się na stanowisku, 

c) 3p00 zł – od rolników prowadzących sprze-
daż towarów – (warzywa, owoce, nabiał) 
własnej produkcji oraz od osób prowadzą-
cych sprzedaż miodu pochodzące8o z własnej 
pasieki. W przypadku prowadzenia sprzedaży 
produktów z własnej produkcji oraz produk-
tów obce8o pochodzenia pobierana będzie 

opłata w wysokości wymienionej w § 2 pkt 1 
lit. a lub b. 

2. W miejscowościach, o których mowa w § 1  
pkt 2, pobiera się opłatę tar8ową za każdy dzień 
handlu w wysokości 14p00 zł, z wyłączeniem 
rolników prowadzących sprzedaż towarów (wa-
rzywa, owoce, nabiał) własnej produkcji i od 
osób prowadzących sprzedaż miodu pochodzą-
ce8o z własnej pasieki, dla których ustala się 
stawkę w wysokości 3p00 zł. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 259/XXXIX/05 Rady Miej-
skiej w Wę8lińcu z dnia 24 listopada 2005 r.  
w sprawie ustalenia opłat tar8owych. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Wę8liniec. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o, z mocą obowiązującą od 
roku podatkowe8o 2009. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA RADI 
 

BARBARA DROZD 
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4144 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UAROWIE 
NR XXXI/159/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

w y ławie zmianm uchwałm uyąalającej wmyokośn gółnmch yąawek o łaą  
 onoyzonmch  łzez właścicieli niełuchomościp za uyługi w zakłeyie uyuwania 
                        i unieyzkozliwiania oz azów komunalnmch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie 8minnym (Dz. U. z roku 2001 Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w 8minach (tekst jednolity Dz. U. 
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)  oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 8rudnia 1996 r. o 8ospodarce komunalnej (Dz. U. z roku 1997 
Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XL/237/2002 Rady Miejskiej w Ża-
rowie z dnia 24 stycznia 2002 r. zmienionej 
uchwałą nr XVIII/102/2003 z dnia 29 8rudnia  
2003 r., uchwałą nr LI/309/2006 z dnia 25 maja 
2006 r. oraz uchwałą nr XVII/91/2007 z dnia  
27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia 8órnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieru-
chomości, za usłu8i w zakresie usuwania i uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych wprowadza się 
następujące zmiany:   
1. § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie 

3. Usuwanie odpadów komunalnych stałych  
z eksploatacją pojemnika – 65 zł/m3 netto. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Żarów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
daty o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o. 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI MIEJuKIEJ 

 
ROBERT KAŚKÓW 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UAROWIE 
NR XXXI/160/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

w y ławie zmianm uchwałm Razm Miejykiej w Uałowie nł VI/48/2003 z znia 
26 luąego 2003 ł. w y ławie okłeślenia zayaz narmwaniap zrmwania i orcią-
żania niełuchomości głunąowmch ołaz ich wmzziełżawiania lur najmu na 
                                  okłey złużyzm niż ąłzm laąa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie 8minnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o 8ospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi  zmianami) Rada Miejska 
w Żarowie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr 
VI/48/2003 z dnia 26 lute8o  2003 r. w sprawie 
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości 8runtowych oraz ich wydzierżawia-
nia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata § 3  
uyą. 1 oąłzmmuje rłzmienie:  
„Zbywanie nieruchomości wchodzących w skład 
8minne8o zasobu nieruchomości w formie: sprze-
daży, oddawania w użytkowanie wieczyste oraz 
zamiany może nastąpić na podstawie zarządzenia 
Burmistrza Miasta Żarów, jeżeli zbycie nie koliduje z 
ustaleniami miejscowe8o planu za8ospodarowania 
przestrzenne8o ”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Żarów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty jej o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o. 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI MIEJuKIEJ 

 
ROBERT KAŚKÓW 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UAROWIE 
NR XXXI/162/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

w y ławie uzzielenia u oważnienia Kiełownikowi Ośłozka Pomocm S ołecz-
nej w Uałowie zo  łowazzenia inzmwizualnmch y ław z zakłeyu 
                                       azminiyąłacji  urlicznej 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie 8minnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) w związku z art. 3–7 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U Nr 192, poz. 1378 z póź-
niejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Udziela się upoważnienia Kierownikowi Ośrodka 
Pomocy upołecznej w Żarowie do prowadzenia 
indywidualnych spraw wobec dłużników alimenta-
cyjnych i wydawania decyzji administracyjnych  
w tych sprawach. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Żarów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskie8o. 
 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI MIEJuKIEJ 

 
ROBERT KAŚKÓW 
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UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM BORZE 
NR XXIII/118/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w y ławie uyąalenia yąawek  ozaąków i o łaą lokalnmch na 2009 łok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42  ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie 8minnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591 ze zm., art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1–3, art. 8, art. 10, 
art. 12b, art. 15, art. 18, art. 19 pkt 1a, 3 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.), art. 6 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o działalności  pożytku publiczne8o i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów 
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości 8órnych 8ranic stawek kwo-
towych w podatkach i opłatach  lokalnych (M.P. Nr 59, poz. 531) oraz Ob-
wieszczenia  Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. 
(M.P. Nr 78, poz. 692) Rada Gminy w Czarnym Borze uchwala, co następu-
je:  

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2009  rok 

1) od 8runtów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 8ospodarczej, bez wz8lędu na sposób zakwalifikowania w 
ewidencji 8runtów i budynków – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni  

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publiczne8o 
przez or8anizacje pożytku publiczne8o – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
b) związanych z prowadzeniem działalności 8ospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czę-

ści zajętych na prowadzenie działalności 8ospodarczej – 19,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
c) zajętych na prowadzenie działalności 8ospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym – 9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
d) zajętych na prowadzenie działalności 8ospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 

4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne8o 

przez or8anizacje pożytku publiczne8o – 6,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

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

§ 2 

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2009 rok w następującej wysokości: 

1. Od samochodu ciężarowe8o o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 tony i poniżej 12 ton: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    –    588,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie     – 1 175,00 zł 
c) powyżej 9 ton             – 1. 410,00zł 

2. Od samochodu ciężarowe8o o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
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Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) utawka  podatku  w złotych 

                                       
                    

nie mniej 
niż 

mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne  systemy 
zawieszenia  osi jezdnych 

Dwie oyie 

12 13 782,00 943,00 

13 14 943,00 1096,00 

14 15 1096,00 1225,00 

15  1225,00 1696,00 

Tłzm oyie 

12 17 943,00 1062,00 

17 
17 

19 1062,00 1225,00 

19 21 1225,00 1395,00 

21 23 1395,00 1696,00 

23 25 1696,00 2433,00 

25  1696,00 2433,00 

Cząełm oyie i więcej 

 

12 25 875,00 885,00 
25 27 885,00 1307,00 
27 29 1307,00 1997,00 
29 31 1997,00 2691,00 
31  1997,00 2691,00 

 
3. Od cią8nika siodłowe8o i balastowe8o  przystosowane8o do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 ton              1645,00 zł 

4. Od cią8nika siodłowe8o lub balastowe8o przystosowane8o do używania łącznie z naczepą  lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

 
Liczba osi  i dopuszczalna masa  

całkowita zespołu pojazdów: cią8nik 
siodłowy + naczepa, cią8nik 

balastowy  + przyczepa 
(w tonach) 

utawka podatku  w złotych 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
zwie  oyie 

12 18 259,00 390,00 
18 25 429,00 672,00 
25 31 762,00 1169,00 
31  1726,00 2080,00 

ąłzm  oyie 
12 40 1537,00 2079,00 
40  2079,00 2691,00 

 
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 

7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika  podatku rolne8o                      1410,00 zł 

 
6. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną  masę całkowitą 

równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolne8o 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + 

pojazd silnikowy (w tonach) 
utawka podatku  w złotych 

nie mniej niż mniej niż 

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

równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

1 oś 
12 18 131,00 201,00 
18 25 215,00 384,00 
25  384,00 676,00 

2 oyie 
12 28 252,00 374,00 
28 33 740,00 1024,00 
33 38 1024,00 1556,00 
38  1386,00 1801,00 

3 oyie 
12 38 816,00 1064,00 
38  1142,00 1446,00 

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

Ilość  miejsc do siedzenia utawka  podatku  w złotych 
do 15 włącznie 823,00 
powyżej 15 i poniżej 30 1530,00 
od 30 do 45włącznie 1647,00 
powyżej 45 1882,00 

 
§ 3 

Ustala się dzienną stawkę opłaty tar8owej: 
1. Przy sprzedaży z pojazdu samochodowe8o, cią8nika, przyczepy w wysokości   10,00 zł 
2. Przy sprzedaży z kosza, ręki, roweru, wózka ręczne8o i wozu konne8o        5,00 zł 
3. Za zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży niezależnie  

od branży lub rodzaju wykonywania czynności rzemieślniczych        10,00 zł 

§ 4 

1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów   w  wysokości      10,00  zł 
od jedne8o psa. 

2. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze  inkasa. 
3. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi: Borówno, Czarny Bór, Grzędy, Grzędy Górne, Jaczków  

i Witków. 
4. Wpłaty opłaty o której mowa w pkt 1 można dokonać na konto tut. Gminy BGŻ/O Wałbrzych  

08 2030 0045 1110 0000 0086 6850. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr X/52/2007 w sprawie  ustalenia  stawek podatków i opłat lokalnych na 2008 rok 
oraz zwolnień  od tych podatków.  

§ 6 

Uchwała podle8a rozplakatowaniu w miejscach publicznych na tablicach o8łoszeń. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie  po 14 dniach od jej o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolno-
śląskie8o. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADI GMINI 

 
HENRYKA WYSZOWSKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIERUONIÓW 
NR XXVIII/261/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w y ławie zmianm uchwałm nł XXV/268/05 Razm Gminm Dziełżoniów z znia 
30 małca 2005 ł. w y ławie uyąanowienia łegulaminu uzzielania  omocm 
maąełialnej o chałakąełze yocjalnmm zla uczniów zamieyzkałmch na ąełenie 
                                       Gminm Dziełżoniów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie 8minnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.) Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXV/268/05 Rady Gminy Dzierżo-
niów z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustano-
wienia re8ulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Dzierżoniów, wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
1. § 7 otrzymuje brzmienie: 

„Zasiłek szkolny może być przyznany uczniom 
znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej. Świadczenie to przysłu8uje w sytu-
acji zaistnienia zdarzenia losowe8o, które8o wy-
stąpienie jest uzależnione od oceny dokonanej 
przez Wójta Gminy Dzierżoniów”. 

2. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Warunkiem ubie8ania się przez ucznia o przy-
znanie stypendium lub zasiłku jest złożenie wnio-
sku w sekretariacie Urzędu Gminy o przyznanie 
stypendium lub zasiłku oraz dołączenie do wnio-
sku: 
1) zaświadczenia o wysokości dochodów w ro-

dzinie lub zaświadczenia o korzystaniu przez 
rodzinę ucznia ze świadczeń pieniężnych  
z pomocy społecznej,  

2) oświadczenia o pobieraniu/niepobieraniu in-
nych stypendiów ze środków publicznych”. 

3. § 12 ust. 1, otrzymuje brzmienie: 
„Pomoc materialna w formie stypendium szkol-
ne8o lub zasiłku szkolne8o będzie realizowana w 
formie rzeczowej lub pieniężnej, jeżeli Wójt Gmi-
ny Dzierżoniów uzna, że udzielenie stypendium 
w formach rzeczowych w przypadku uczniów 
nie jest możliwe, natomiast w przypadku słu-
chaczy kole8iów nie jest celowe”. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dzierżoniów. 

§ 3 

Uchwała podle8a o8łoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskie8o i wchodzi  
w życie od dnia 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI GMINI 

 
ADAM JAN MAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIERUONIÓW 
NR XXIX/276/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w y ławie zmianm uchwałm nł XXVIII/262/08 Razm Gminm Dziełżoniów z 
znia 30  aźzziełnika 2008 ł. w y ławie okłeślenia yąawek  ozaąku oz nie-
łuchomości i okłeślenia wzołów fołmulałzm  ozaąkowmch ykłazanmch 
          łzez  ozmioąm orjęąe orowiązkiem w  ozaąku oz niełuchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie 8minnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst. jedn. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, 
co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XXVIII/263/08 Rady Gminy Dzierżo-
niów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie 
określenia stawek w podatku od nieruchomości  
i określenia wzorów formularzy podatkowych skła-
danych przez podmioty objęte obowiązkiem w po-
datku od nieruchomości. 
§ 2 otrzymuje brzmienie: 
„Zwalnia się od podatku od nieruchomości 8runty i 
budynki wykorzystywane na działalność w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem budynków 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
8ospodarczej innej niż rolnicza lub leśna.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dzierżoniów. 

§ 3 

Uchwała podle8a opublikowaniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskie8o i wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI GMINI 

 
ADAM JAN MAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY JEMIELNO 
NR XXVII/123/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w y ławie zmianm uchwałm nł XII/45/07 Razm Gminm Jemielno z znia 
27 włześnia 2007 ł. w y ławie okłeślenia wmyokości yąawek  ozaąku oz 
niełuchomości oz 1 yąmcznia 2008 ł. ołaz uyąalenia wałunków zwolnień oz 
                                             ąego  ozaąku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz 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 późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Jemielno postanawia, co następuje: 

 
 

§ 1 

ukreśla się z dniem 1 stycznia 2009 r. § 3 uchwały 
nr XII/45/07 Rady Gminy Jemielno z dnia 27 wrze-
śnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości od 1 stycznia  
2008 r. oraz ustalenia warunków zwolnień od te8o 
podatku o treści: Obniża się stawkę podatku od 
nieruchomości od 8runtów pozostałych posiadają-
cych klasyfikację TK (tereny kolejowe) do 0,02 zł 
od 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o. 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI GMINI 

 
ANDRZEJ MATUSZÓW 
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UCHWAŁA RADY GMINY JEMIELNO 
NR XXVII/124/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w y ławie orniżenia śłezniej cenm yku u żmąa  łzmjmowanej jako  ozyąawa 
orliczenia  ozaąku łolnego w 2009 ł. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy w Jemielnie 
postanawia: 
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§ 1 

Obniżyć na 2009 r. cenę skupu żyta ustaloną przez 
Prezesa GUu dla celów obliczenia podatku rolne8o 
o8łoszoną w komunikacie z dnia 17 października 
2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł 
za jeden kwintal do kwoty 45 zł za jeden kwintal. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

uprawę poboru podatku w drodze inkasa re8uluje 
uchwała Rady Gminy nr XIII/65/03 z dnia 30 wrze-
śnia 2003 r. w sprawie poboru podatku w drodze 

inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wyna8ro-
dzenia za inkasa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskie8o, a stawka w niej ustalona obowią-
zuje od 1 stycznia 2009 r. 
 

 
PRZEWODNICZĄCI 

RADI GMINI 
 

ANDRZEJ MATUSZÓW 
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UCHWAŁA RADY GMINY JEMIELNO 
NR XXVII/125/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w y ławie uyąalenia na łok 2009 wmyokości yąawek o łaąm oz  oyiazania 
 yów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 18a i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami). Obwieszczenie Ministra Finan-
sów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości 8órnych stawek kwoto-
wych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 59, poz. 531) Rada Gminy 
w Jemielnie postanawia: 

 
 

§ 1 

1. Ustalić roczną stawkę opłaty od posiadania 
psów w wysokości 20,00 zł od każde8o psa. 

2. Opłatę pobiera się w 1/2 części stawki w przy-
padku wejścia w posiadanie psa(ów) po dniu  
30 czerwca roku podatkowe8o. 

§ 2 

Posiadacze psów zobowiązani są dokonać zapłaty 
opłaty od posiadania psów do końca czerwca  
w kasie Urzędu Gminy. Natomiast w przypadku 
określonym w § 1 ust.2 niniejszej uchwały w ter-
minie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskie8o, a stawka w niej określona obowią-
zuje od 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI GMINI 

 
ANDRZEJ MATUSZÓW 
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UCHWAŁA RADY GMINY JEUÓW SUDECKI 
NR XVII/101/2008 

z dnia 24 września 2008 r. 

w y ławie okłeślenia zayaz zrmciap ozzania w zziełżawęp najemp użmąkowa-
nie ołaz użmczenie akąmwów ąłwałmch Samozzielnego Purlicznego Gminnego 
                           Ośłozka Zzłowia w Jeżowie Suzeckim 

 Na podstawie art. 15 ust. 18 ustawy o samorządzie 8minnym (tekst 
jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 53 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowot-
nej (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 14, poz.89 ze zmianami) Rada 
Gminy Jeżów uudecki uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie 
oraz użyczenie ruchomych aktywów trwałych ua-
modzielne8o Publiczne8o Gminne8o Ośrodka Zdro-
wia w Jeżowie uudeckim, zwane8o dalej uP GOZ, 
dla które8o or8anem założycielskim jest Gmina Je-
żów uudecki, odbywa się na zasadach określonych 
w niniejszej uchwale. 

§ 2 

1. Zbyciu, wydzierżawieniu, wynajęciu, oddaniu w 
użytkowanie, użyczenie mo8ą podle8ać ruchome 
aktywa trwałe zakładu, które są zbędne do pro-
wadzenia je8o działalności, z zastrzeżeniem  
ust. 2. 

2. Ruchome aktywa trwałe mo8ą być uznane za 
zbędne dla uP GOZ, jeżeli: 
a) nie są i nie będą wykorzystywane przez uP 

GOZ, 
b) wykorzystywane są sporadycznie w stosunku 

do możliwości technicznych, a uP GOZ dys-
ponuje pełnosprawnym urządzeniem o tym 
samym przeznaczeniu, 

c) są niesprawne technicznie, a naprawa  
z uwa8i na brak części zamiennych i podze-
społów jest niemożliwa, 

d) są technicznie przestarzałe, co uniemożliwia 
osią8anie pożądanych wyników, 

e) nie nadają się do dalszej eksploatacji z uwa8i 
na zły stan techniczny, a ich naprawa byłaby 
ekonomicznie nieuzasadniona. 

3. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w 
użytkowanie, użyczenie ruchomych aktywów 
trwałych zakładu nie może prowadzić do o8rani-
czenia dostępności do świadczeń zdrowotnych, 
utrudniać działalność uP GOZ, w tym uzyskania 
kontraktu na świadczenia zdrowotne. 

§ 3 

1. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w 
użytkowanie, użyczenie ruchomych aktywów 
trwałych zakładu należy każdorazowo poprze-
dzić oceną techniczną i ekonomiczną sporządzo-
ną przez uP GOZ, na podstawie której powinna 
być podjęta decyzja o przeznaczeniu do obrotu 
zbędnych ruchomych aktywów trwałych, z8od-
nie z zasadami prawidłowej 8ospodarki. 

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, powinna 
uwz8lędniać uzasadnienie celowości dokonania 
obrotu aktywem trwałym, jak również pełną 
analizę ekonomiczną, techniczną oraz wycenę 
wartości ruchomych aktywów trwałych prze-
znaczonych do obrotu. 

3. Wyceny wartości ruchomych aktywów trwa-
łych, o których mowa w ust. 2, dokonuje uP 
GOZ, a 8dy wartość przynajmniej jedne8o ze 
składników ruchomych aktywów trwałych prze-
kracza 5.000,00  złotych, wyceny dokonuje 
rzeczoznawca. 

§ 4 

Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w 
użytkowanie, użyczenie ruchomych aktywów trwa-
łych uP GOZ o wartości ustalonej w wyniku wyce-
ny powyżej 50.000,00 złotych wyma8a z8ody 
Rady Gminy Jeżów uudecki. 

§ 5 

1. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w 
użytkowanie, użyczenie ruchomych aktywów 
trwałych uP GOZ, następuje w drodze przetar8u 
pisemne8o lub ustne8o, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Forma bezprzetar8owa może nastąpić w przy-
padku: 
a) 8dy przetar8 dwukrotnie nie przyniesie rezul-

tatu, 
b) udostępniania ruchomych aktywów trwałych, 

wskazanemu we właściwej uchwale Rady 
Gminy podmiotowi, który przejmuje realizację 
zadań statutowych w wyniku likwidacji uP 
GOZ i na zasadach wskazanych w tej uchwa-
le, 

c) na rzecz podmiotów, które przejmują w trybie 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zada-
nia publiczne8o zakładu opieki zdrowotnej w 
zakresie udzielone8o zamówienia przez uP 
GOZ. 

3. W przypadku 8dy przetar8 na sprzedaż rucho-
mych aktywów trwałych nie doprowadzi do wy-
łonienia nabywcy, cena wywoławcza w każdej 
formie sprzedaży przetar8u może być obniżana.  

4. Ruchome aktywa trwałe, w stosunku do których 
nie został wyłoniony nabywca  z ceną obniżoną 
do zera, mo8ą zostać poddane likwidacji. 
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§ 6 

Ruchome aktywa trwałe mo8ą być przedmiotem 
darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorial-
ne8o, państwowych i samorządowych jednostek 
or8anizacyjnych i osób prawnych oraz or8anizacji 
prowadzących statutową działalność leczniczą, w 
tym: charytatywną, opiekuńczą, oświatową, na-
ukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, 
które dochód z prowadzonej działalności przezna-
czają w całości na działalność statutową. 

§ 7 

1. Wysokość opłat, czynszu może zostać oznaczo-
na w pieniądzach lub świadczeniach inne8o ro-
dzaju. 

2. Podstawą ustalenia opłat, czynszu najmu, dzier-
żawy, użytkowania ruchomych aktywów trwa-
łych uP GOZ oznaczone8o w pieniądzach jest 
ich wycena. 

3. Kalkulacja stawki opłat, czynszu z tytułu dzier-
żawy, najmu, użytkowania powinna uwz8lędniać 
między innymi takie koszty jak: amortyzacja, 
podatki, koszty eksploatacyjne, media i inne 
czynniki wpływające na wysokość czynszu. 

§ 8 

1. Kierownik uP GOZ składa wniosek o wyrażenie 
z8ody, o której mowa w § 4, na zbycie, wy-
dzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowa-
nie, użyczenie ruchomych aktywów trwałych uP 
GOZ wraz z dokumentami umożliwiającymi me-
rytoryczne rozpoznanie wniosku pod kątem obo-
wiązujących przepisów prawa oraz z8odności 
czynności prawnej z zasadami zbycia, oddania w 
dzierżawę, najmu, użytkowania oraz użyczenia 
ruchomych aktywów trwałych przez uP GOZ, 
ustalonymi w niniejszej uchwale. 

2. Wniosek o którym mowa w ust.1 zawiera: 
a) nazwę i przeznaczenie oraz określenie propo-

nowanych do zbycia, wydzierżawienia, wyna-
jęcia, oddania  w użytkowanie lub użyczenia 

ruchomych aktywów trwałych wraz ze 
szcze8ółowym uzasadnieniem uwz8lędniają-
cym ocenę, o której mowa w § 3 ust. 1, 

b) określenie trybu w jakim nastąpi zawarcie 
umowy-przetar8 lub tryb bezprzetar8owy, 

c) w przypadku trybu bezprzetar8owe8o okre-
ślenie podmiotu, na rzecz które8o nastąpi 
zawarcie umowy, 

d) określenie czasu, na jaki planowane jest wy-
dzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytko-
wanie lub użyczenie ruchomych aktywów 
trwałych, o których mowa w ust. 1. 

e) wysokość opłat, czynszu – w przypadku wy-
dzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytko-
wanie, użyczenia ruchomych aktywów trwa-
łych lub cenę zbycia, 

f) w przypadku zbycia niezbędna jest pozytyw-
na opinia Rady upołecznej uP GOZ. 

3. Do dnia 15 lute8o każde8o roku  Kierownik uP 
GOZ składa Radzie Gminy Jeżów uudecki  spra-
wozdanie z działań podjętych na mocy tej 
uchwały w roku poprzednim. 

§ 9 

Środki uzyskane z tytułu zbycia, oddania w dzier-
żawę, najem, użytkowanie, aktywów trwałych uP 
GOZ mo8ą być przeznaczone wyłącznie na realiza-
cję zadań statutowych, inwestycje lub remonty uP 
GOZ. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o. 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI GMINI 

 
ARTUR SMOLAREK 
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UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 
NR XXVI/138/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia wmyokości yąawek  ozaąku oz niełuchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218) i art. 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; 
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; 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) Rada Gminy Lubin uchwala, 
co następuje:  
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§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie Gminy Lubin:  
1) od 8runtów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności 8o-
spodarczej, bez wz8lędu na sposób sklasyfi-
kowania w ewidencji 8runtów i budynków – 
0,74 zł od 1 m² powierzchni,  

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
bliczne8o przez or8anizacje pożytku publicz-
ne8o – 0,17 zł od 1 m² powierzchni.  

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

użytkowej,  
b) związanych z prowadzeniem działalności 8o-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności 8ospodarczej – 19,81 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,  

c) zajętych na prowadzenie działalności 8ospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej; 

d) zajętych na prowadzenie działalności 8ospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 4,01 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
bliczne8o przez or8anizacje pożytku publicz-
ne8o – 3,10 zł od 1 m² powierzchni użytko-
wej. 

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lubin. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIV/75/2007 Rady Gminy 
Lubin z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
(Dz. Urz. Województwa Dolnośląskie8o z 2007 r. 
Nr 298, poz. 3986).  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o i ma zastosowanie od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI GMINI 

 
ROMAN KOMARNICKI 

__________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re8ulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 8rudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowane8o towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące o8łoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą o8łoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 
NR XXVI/139/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w y ławie orniżenia cenm yku u żmąa  łzmjmowanej za  ozyąawę zo orli-
czenia  ozaąku łolnego w Gminie Lurin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
z 2002r. 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 art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z 2005 r. Nr 143, 
poz. 1199; z 2006 r. 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 Lubin uchwala, co następuje:   
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§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta o8łoszoną w Komuni-
kacie Prezesa Główne8o Urzędu utatystyczne8o  
z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwar-
tałów 2008 r. (M. P. z 2008 r. Nr 81, poz. 717)  
z kwoty 55,80 zł za 1 dt do kwoty 30,00 zł za 1 dt 
dla celów obliczenia podatku rolne8o na 2009 r.  
w Gminie Lubin.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lubin. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o i ma zastosowanie od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI GMINI 

 
ROMAN KOMARNICKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

4156 

UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 
NR XXVI/140/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w y ławie uyąalenia wmyokości ekwiwalenąu  ieniężnego za uzział członków 
ochoąniczej yąłażm  ożałnej w zziałaniu łaąowniczmm lur yzkoleniu  ożałni-
czmm ołganizowanmm  łzez Pańyąwową Sąłaż Pożałną lur Gminę 
                                                  Lurin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (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. 111) oraz art. 28 ust. 1, 2 ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; z 2003 r. Nr 52, poz. 452; z 2004 r. Nr 96, 
poz. 959; z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836; z 2006 r. Nr 191, poz. 1410; 
z 2007 r. Nr 89, poz. 590; z 2008 r. Nr 163, poz. 1015) Rada Gminy Lubin 
uchwala,  co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężne8o dla 
członków ochotniczych straży pożarnych za jedną 
8odzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szko-
leniu pożarniczym w następującej wysokości: 
1. za udział w działaniu ratowniczym w wysokości 

1/175 przeciętne8o  wyna8rodzenia o8łoszone-
8o przez Prezesa Główne8o Urzędu utatystycz-
ne8o w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” przed dniem ustalenia 
ekwiwalentu, za każdą  8odzinę, 

2. za udział w szkoleniach or8anizowanych przez 
Państwową utraż Pożarną lub Gminę Lubin w 
wysokości 1/350 przeciętne8o wyna8rodzenia 
o8łoszone8o przez Prezesa Główne8o Urzędu 
utatystyczne8o w Dzienniku Urzędowym Rze-

czypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przed 
dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą 8odzinę. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lubin. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o.   
 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI GMINI 

 
ROMAN KOMARNICKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI 
NR XXIII/142/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w y ławie uyąalenia cenm 1 q żmąa jako  ozyąawm zo naliczenia  ozaąku 
łolnego na oryzałze gminm Łagiewniki 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz 
Komunikatu Prezesa Główne8o Urzędu utatystyczne8o z dnia 17 październi-
ka 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2008 r. (M. P. Nr 81, poz. 717) Rada Gminy Ła8iewniki uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Średnią cenę skupu żyta za okres trzech pierw-
szych kwartałów 2008 r. podaną w komunikacie 
Prezesa Główne8o Urzędu utatystyczne8o w kwo-
cie 55p80 zł za 1q obniża się, przyjmując jako pod-
stawę do naliczenia podatku rolne8o na obszarze 
8miny  Ła8iewniki w 2009 r. do kwoty  50p00 zł  
za 1q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Ła8iewniki. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIV/75/07 Rady Gminy Ła-
8iewniki  z 30 listopada 2007 r. w sprawie ustale-

nia ceny 1q żyta jako podstawy do naliczenia po-
datku rolne8o na obszarze 8miny. 

§ 4 

1. Uchwała podle8a o8łoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskie8o. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
o8łoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem  
1 stycznia 2009 r. 

 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADI GMINI 

 
KRYSTYNA MARCZAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI 
NR XXIII/143/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia wmyokości yąawek  ozaąku oz śłozków ąłany ołąo-
wmch i zwolnień w ąmm  ozaąku w 2009 ł. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 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 późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenie Ministra 
Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości 8órnych 8ranic sta-
wek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 roku (M.P. Nr 59, poz. 
531) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. 
w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. 
(M.P. Nr 78, poz. 692) Rada Gminy Ła8iewniki uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych: 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            666,00 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie             1.106,00 
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                    1.322,00 

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w8 poniż-
szej tabeli: 

Masa Całkowita utawka podatku 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub  

zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

12 ton 13 ton 60,00 190,00 

13 ton 14 ton 190,00 446,00 

14 ton 15 ton 446,00 620,00 

15 ton   620,00        1.376,00 

Trzy osie 

12 ton 17 ton 190,00 292,00 

17 ton 19 ton 292,00 564,00 

19 ton 21 ton 564,00 730,00 

21 ton 23 ton 730,00 1.120,00 

23 tony 25 ton 1.120,00 1.734,00 

25 ton 
  
  

1.120,00 1.734,00 

Cztery osie i więcej 

12 ton 25 ton 730,00 744,00 

25 ton 27 ton 744,00 1.160,00 

27 ton 29 ton 1.160,00 1.832,00 

29 ton 31 ton 1.832,00 2.634,00 

31 ton   1.832,00 2.634,00 

 
3. od cią8ników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przycze-

pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony          666,00 zł 
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton          1.106,00 zł 
c) od 9 ton i poniżej 12 ton          1.550,00 zł 

4. od cią8ników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przycze-
pą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w8 poniższej ta-
beli: 
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Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: cią8nik siodłowy + 
naczepa, cią8nik balastowy + przyczepa w tonach 

utawka podatku 

 nie mniej niż  mniej niż włącznie do powyżej 

oś jezdna  
z zawieszeniem 
pneumatycznym 
lub zawieszeniem 

uznanym za  
równoważne 

 Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
12 ton 18 ton     60,00 94,00 
18 ton 25 ton     316,00 526,00 
25 ton 31 ton     622,00 1.008,00 
31 ton   36 ton   1.564,00 2.036,00 

      36 ton 1.630,00 2.408,00 
Trzy osie 

12 ton    36 ton    1.388,00 1.872,00 
  40 ton   36 ton 1.630,00 2.408,00 

40 ton       1.630,00 2.408,00 

 
5. od przyczep i naczep, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  

i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolne8o: 
– od 7 ton i poniżej 12 ton       1.321,00 zł 

6. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolne8o wedłu8 poniższej tabeli: 

   

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: cią8nik siodłowy 
+ naczepa, cią8nik balastowy + przyczepa w tonach utawka podatku   

nie mniej niż mniej niż włącznie do powyżej 

oś jezdna  
z zawieszeniem  

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna oś   
12 ton 18 ton     60.00 80.00   
18 ton 25 ton     226.00 362.00   
25 ton       362.00 624.00   

Dwie osie   
12 ton 28 ton     300.00 352.00   
28 ton 33 ton     684.00 942.00   
33 ton   36 ton   942.00 1.436.00   

  38 ton   36 ton 1.120.00 1.600.00   
38 ton             1.120,00 1.600,00   

Trzy osie   
12 ton    36 ton    758.00 1.046.00   

  38 ton   36 ton 1.046.00 1.424.00   
38 ton       1.046,00 1.424,00   

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

a) mniej niż 30 miejsc             1.600,00 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc       1.970,00 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy  Ła8iewniki.  

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIV/77/2007 Rady Gminy Ła8iewniki z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2007 r. 
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§ 4 

1. Uchwała podle8a o8łoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie8o. 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od o8łoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem  

1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADI GMINI 

 
KRYSTYNA MARCZAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI 
NR XXIII/144/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia yąawek  ozaąku oz niełuchomości w 2009 ł. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie  8minnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591 z poźn. zmia-
nami), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych  (t.j.  Dz. U. z  2006 r. Nr 121, poz. 844 
z poźn. zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 
2008 r. w sprawie wysokości 8órnych 8ranic stawek kwotowych w podat-
kach i opłatach lokalnych w 2009 roku (M.P. Nr 59, poz. 531) Rada Gminy 
Ła8iewniki uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Wysokość rocznych stawek podatku od nierucho-
mości położonych na terenie Gminy Ła8iewniki 
ustala  się jak niżej:  
1. Od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0p62 oz 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 8o-
spodarczej  oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności 8ospodarczej – 19p81 oz 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności 8ospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9p24 oz 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności 8ospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 4p01 oz 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
bliczne8o przez or8anizacje pożytku publicz-
ne8o – 6p64  oz 1 m2 powierzchni użytkowej. 

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

3. Od 8runtów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności 8o-

spodarczej, bez wz8lędu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji 8runtów i budynków – 
0p74 oz 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3p90 oz 
1 ha powierzchni , 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
bliczne8o przez or8anizacje pożytku publicz-
ne8o – 0p32 oz 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1. Budynki i budowle służące działalności prowa-

dzonej w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
oraz wykorzystywane do świadczenia usłu8 ko-
munalnych związanych  z zadaniami 8miny pod 
warunkiem, że w tych obiektach nie jest prowa-
dzona działalność 8ospodarcza i nie są one 
przedmiotem najmu i dzierżawy. 

2. Budynki i budowle, w których prowadzona jest 
działalność sportowa, kulturalna oraz oświato-
wo-wychowawcza, z wyjątkiem wykorzystywa-
nych do prowadzenia działalności  8ospodarczej.  

3. Budynki lub ich części zajęte pod cmentarz. 
4. Grunty pod budynkami wymienionymi w ust. 1  

i 2, 3. 
5. Obiekty wybudowane przed 1939 r. wykorzy-

stywane do przechowywania płodów rolnych i 
opału, pod warunkiem, że w  tych obiektach nie 
jest prowadzona działalność  8ospodarcza. 

6. Budynki 8ospodarcze o powierzchni użytkowej 
do 30 m2 związane z hodowlą inwentarza żywe-
8o dla potrzeb własnych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Ła8iewniki. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XIV/76/2007 Rady Gminy 
Ła8iewniki z dnia 30 listopada 2007 r.  w sprawie 
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określenia stawek podatku od nieruchomości w 
2008 r. 

§ 5 

1. Uchwała podle8a o8łoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskie8o. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
o8łoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem  
1 stycznia 2009 r. 

 
PRZEWODNICZĄCA 

RADI GMINI 
 

KRYSTYNA MARCZAK 
 
 
 
 

4160 

UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI 
NR XXIII/145/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia yąawek o łaąm ąałgowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., 
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami.) Rada Gminy uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Ustala  się stawki opłaty tar8owej w wysokości: 
1) Przy sprzedaży produktów rolnych – 4 zł za 
zajęte stanowisko. 
2) Pozostałych towarów (produktów) – 18 zł od 
stanowiska. 
3) Za wjazd samochodem na plac tar8owy i zajęcie 
stanowiska – 12 zł. 

§ 2 

1. Zarządza się pobór opłaty tar8owej w drodze 
inkasa. 

2. Na inkasenta wyznacza się pracownika Zakładu 
Usłu8 Komunalnych w Ła8iewnikach panią:  An-
nę Witek i Anetę Chodorowską. 

3. Ustala się wyna8rodzenie dla inkasenta w wy-
sokości 0,5% sumy zebranych opłat. 

4. Opłatę pobiera się na podstawie poświadczenia 
wniesienia opłaty w8 kwitariusza przychodowe-
8o stanowiące8o druk ścisłe8o zarachowania. 

§ 3 

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Ła8iewniki. 

§ 4 

Traci moc uchwała Rady Gminy Ła8iewniki  
nr XI/56/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie 
określenia stawek opłaty tar8owej. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADI GMINI 

 
KRYSTYNA MARCZAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA 
NR XXVIII/122/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia wmyokości yąawek  ozaąku oz niełuchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (Dz. U. z 2005 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.) uchwala się, co 
następuje:  
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§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomo-
ści w wysokości:  
1) od 8runtów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 8o-
spodarczej, bez wz8lędu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji 8runtów i budynków – 
0p70 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3p85 zł 
od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
bliczne8o przez or8anizacje pożytku publicz-
ne8o – 0p30 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0p55 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności 8o-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności 8ospodarczej – 18p00 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności 8ospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 8p40 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności 8ospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3p70 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
bliczne8o przez or8anizacje pożytku publicz-
ne8o – 6p30 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej 

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr I/5/06 Rady Gminy Oleśnica 
z 27 listopada 2006r. w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu 
dni od dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskie8o, z mocą obowiązują-
cą od 1 stycznia 2009. 
 

PRZEWODNICZĄCI RADI 
 

ALEKSANDRA SIERUGA 
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UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA 
NR XXVIII/123/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w y ławie orniżenia śłezniej cenm yku u żmąa  łzmjmowanej jako  ozyąawa 
orliczenia  ozaąku łolnego 

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

 
 

§ 1 

Podstawę obliczenia podatku rolne8o - średnią cenę 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2008 r. określoną w Komunikacie Prezesa Główne-
8o Urzędu utatystyczne8o z dnia 17 października 
2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. (M.P. 
Nr81, poz. 717) obniża się z kwoty  55,80 zł za 
1dt  do kwoty  38,00zł za 1dt.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu 
dni od dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskie8o z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCI RADI 
 

ALEKSANDRA SIERUGA 
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UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA 
NR XXVIII/124/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia wmyokości yąawek  ozaąku oz śłozków  
ąłany ołąowmch 

 Na podstawie 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.) uchwa-
la się, co następuje:  

 
 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od środków 
transportowych od jedne8o środka transportowe8o 
w wysokości:  
1) od samochodu ciężarowe8o o dopuszczalnej 

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

włącznie 370 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton  

włącznie  845 zł 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1050 zł 

2) od samochodu ciężarowe8o o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 
12 ton w wysokości określonej w załączniku  
nr 1 do uchwały,  

3) od cią8nika siodłowe8o lub balastowe8o przy-
stosowane8o do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów:  
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1475 zł 

4) od cią8nika siodłowe8o lub balastowe8o przy-
stosowane8o do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w 
wysokości określonej w załączniku nr 2 do 
uchwały,  

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolne8o:  

od 7 ton i poniżej 12 ton 630 zł 
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-

dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższej niż 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolne8o w wysokości określonej w załączniku  
nr 3 do uchwały 

7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc 1375 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1865 zł 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXX/196/05 Rady Gminy 
Oleśnica z 23 listopada 2005 r. w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od środków trans-
portowych.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu 
dni od dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskie8o z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2009 roku.  
 
 

PRZEWODNICZĄCI RADI 
 

ALEKSANDRA SIERUGA 
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Załącznik nł 1 zo uchwałm Razm Gminm 
Oleśnica nł XXVIII/124/08 z znia  
28 liyąo aza 2008 ł. ( oz. 4163) 

 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART.8 PKT 2 USTAWY 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

utawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 

12 14 152 416 

14  592 1323 

Trzy osie 

12 19 265 542 

19 23 693 1071 

23  1071 1663 

Cztery osie i więcej 

12 27 706 1096 

27  1739 2576 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nł 2 zo uchwałm Razm Gminm 
Oleśnica nł XXVIII/124/08 z znia  
28 liyąo aza 2008 ł. ( oz. 4163) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART.8 PKT 4 USTAWY 
 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: cią8nik 

siodłowy + naczepa, cią8nik  
balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

utawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 

12 25 290 517 

25  1487 2033 

Trzy osie 

12 40 1310 1814 

40  1814 2630 
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Załącznik nł 3 zo uchwałm Razm Gminm 
Oleśnica nł XXVIII/124/08 z znia  
28 liyąo aza 2008 ł. ( oz. 4163) 

 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART.8 PKT 6 USTAWY 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa cał-
kowita zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa + pojazd  
silnikowy (w tonach) 

utawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 

12 25 190 340 

25  340 592 

Dwie osie 

12 33 655 895 

33  1210 1608 

Trzy osie 

12 38 718 996 

38  996 1348 
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UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE 
NR VIII/72/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia wmyokości yąawek  ozaąku oz śłozków  
ąłany ołąowmch w łoku 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie 8minnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) oraz art. 10  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opła-
tach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada 
Gminy utoszowice, uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków 
transportowych w roku 2009. 
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej pojazdu : 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  
 włącznie 209,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton   
 włącznie 313,00 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 417,00 zł 

2. 
1) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne o liczbie osi dwie i o dopusz-
czalnej masie całkowitej: 
a) od 12 ton i poniżej 13 ton 417,00 zł 
b) od 13 ton i poniżej 14 ton 521,00 zł 
c) od 14 ton i poniżej 15 ton 521,00 zł 

d) od 15 ton 574,00 zł 
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne o liczbie osi trzy i dopusz-
czalnej masie całkowitej : 
a) od 12 ton i poniżej 17 ton 417,00 zł  
b) od 17 ton i poniżej 19 ton 521,00zł 
c) od 19 ton i poniżej 21 ton 574,00 zł 
d) od 21 ton i poniżej 23 ton 626,00 zł 
e) od 23 ton i poniżej 25 ton 1.042,00 zł 
f) od 25 ton 1.147,00 zł 

3) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne o liczbie osi cztery i więcej i 
dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) od 12 ton i poniżej 25 ton 626,00 zł 
b) od 25 ton i poniżej 27 ton 730,00 zł 
c) od 27 ton i poniżej 29 ton 1.042,00 zł  
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d) od 29 ton i poniżej 31 ton 1.563,00 zł 
e) od 31 ton 1.668,00 zł 

3. 
1) od samochodów ciężarowych z innym sys-

temem zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi 
dwie i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) od 12 ton i poniżej 13 ton  417,00 zł 
b) od 13 ton i poniżej 14 ton  521,00 zł 
c) od 14 ton i poniżej 15 ton  626,00 zł 
d) od 15 ton  1.355,00 zł 

2) od samochodów ciężarowych z innych sys-
temem zawieszania osi jezdnych o liczbie osi 
trzy i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) od 12 ton i poniżej 17 ton 417,00 zł 
b) od 17 ton i poniżej 19 ton 574,00 zł 
c) od 19 ton i poniżej 21 ton 678,00 zł 
d) od 21 ton i poniżej 23 ton 1.042,00 zł 
e) od 23 ton i poniżej 25 ton 1.563,00 zł 
f) od 25 ton 1.668,00 zł 

3) od samochodów ciężarowych z innym sys-
temem zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi 
cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowi-
tej: 
a) od 12 ton i poniżej 25 ton  730,00 zł 
b) od 25 ton i poniżej 27 ton  1.042,00 zł 
c) od 27 ton i poniżej 29 ton  1.668,00 zł  
d) od 29 ton i poniżej 31 ton  2.397,00 zł 
e) od 31 ton  2.397,00 zł  

4. od cią8ników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony  313,00 zł 
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton  365,00 zł 
c) od 9 ton i poniżej 12 ton  417,00 zł 

5. 
1) od cią8ników siodłowych i balastowych przy-

stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o zawieszeniu pneumatycznym 
lub zawieszeniu uznanym za równoważne o 
dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 18 ton  313,00 zł 
b) od 18 ton i poniżej 25 ton  469,00 zł 
c) od 25 ton i poniżej 31 ton  674,00 zł 
d) od 31 ton  1.355,00 zł 

2) od cią8ników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równo-
ważne o trzech osiach i dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów : 
a) od 12 ton i poniżej 40 ton 1.251,00 zł 
b) od 40 ton 1.668,00 zł 

3) od cią8ników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o innym systemie zawieszenia 
osi jezdnych , o dwóch osiach i dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 18 ton 469,00 zł 
b) od 18 ton i poniżej 25 ton 626,00 zł 
c) od 25 ton i poniżej 31 ton 938,00 zł 
d) od 31 ton 1.876,00 zł 

4) od cią8ników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o innym systemie zawieszenia 
osi jezdnych , o trzech osiach i dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 40 ton  1.668,00 zł 
b) od 40 ton 2.397,00 zł 

6. 
1) od przyczep i naczep, które łącznie z pojaz-

dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolne8o w wysokości  521,00 zł 

2) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne, o liczbie osi jedna i dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 18 ton 209,00 zł 
b) od 18 ton i poniżej 25 ton 313,00 zł 
c) od 25 ton 365,00 zł 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolne8o. 

3) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne o liczbie osi dwie i dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 28 ton 313,00 zł 
b) od 28 ton i poniżej 33 ton 626,00 zł 
c) od 33 ton i poniżej 38 ton 834,00 zł 
d) od 38 ton 1.147,00 zł 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolne8o . 

4) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne o liczbie osi trzy i dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 38 ton 730,00 zł 
b) od 38 ton 1.042,00 zł 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolne8o. 

5) od przyczep i naczep o innym systemie za-
wieszenia osi jezdnych o liczbie osi jedna i 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 18 ton 105,00 zł 
b) od 18 ton i poniżej 25 ton 417,00 zł 
c) od 25 ton 574,00 zł 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolne8o. 

6) od przyczep i naczep o innym systemie za-
wieszenia osi jezdnych o liczbie osi dwie  
i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 28 ton  365,00 zł  
b) od 28 ton i poniżej 33 ton  834,00 zł 
c) od 33 ton i poniżej 38 ton  1.251,00 zł 
d) od 38 ton  1.668,00 zł 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolne8o. 

7) od przyczep i naczep o innym systemie za-
wieszenia osi jezdnych o liczbie osi 3  
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 i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 38 ton 1.042,00 zł 
b) od 38 ton 1.251,00 zł 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzona przez podatnika 
podatku rolne8o. 

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia : 
a) mniej niż 30 miejsc  626,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 730,00 zł 

§ 2 

Traci moc uchwała nr VIII/63/2007 Rady Gminy 
utoszowice z dnia 29 listopada 2007 roku w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych w roku 2008. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
utoszowice. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskie8o z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 r. 
 
 
 

PRZEWODNICZACI 
RADI GMINI 

 
JANUSZ CENDROWICZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4165 

UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE 
NR VIII/73/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia wmyokości yąawek  ozaąku oz niełuchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minny o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z  2006 
r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy utoszowice uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie Gminy utoszo-
wice: 
1) od 8runtów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 8o-
spodarczej bez wz8lędu na sposób sklasyfi-
kowania w ewidencji 8runtów  
i budynków – 0,69 zł od 1 m2 powierzchni  

b) pozostałych  – 0,31 zł od 1 m2  powierzchni  
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publiczne8o przez or8a-
nizacje pożytku publiczne8o  

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

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych  – 0,57 zł od 1 m2 powierzchni  

użytkowej   
b) związanych z prowadzeniem działalności 8o-

spodarczej oraz od  budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności 8ospodarczej – 19,68 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej z wyjątkiem: 
– budynków lub ich części związanych  

z prowadzeniem działalności turystyka  
i nocle8i dla których stawka wynosi  

– 12,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej  
c) zajętych na prowadzenie działalności 8ospo-

darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym  
 – 8,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej  

d) zajętych na prowadzenie działalności 8ospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych  
 – 3,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej  

e) od pozostałych w tym  zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publiczne8o przez or8anizacje pożytku 
publiczne8o, dla których stawka wynosi  
 – 4,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej  

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

Traci moc uchwała nr VII/62/2007  Rady Gminy  
w utoszowicach z dnia 29 listopada 2007 r. w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2008 r. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskie8o z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r.      
 
 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI GMINI 

 
JANUSZ CENDROWICZ 

 
 
 
 
 

4166 

UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE 
NR VIII/74/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w y ławie zwolnień w  ozaąku oz niełuchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, ze zmianami) i art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokal-
nych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844, ze zmianami) Rada Gminy  
utoszowice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) budynki i ich części, 8runty stanowiące wła-

sność lub (współwłasność) 8miny zajęte na 
potrzeby prowadzenia  działalności w zakre-
sie pomocy społecznej, 

2) budynki i ich części, 8runty stanowiące wła-
sność lub będące w posiadaniu lub  trwałym 
zarządzie zajęte na cele ochrony przeciwpo-
żarowej, 

3) budynki i ich części, 8runty zajęte na potrze-
by działalności kulturalnej, o której mowa w 
ustawie z dnia 25 października 1991 r. o or-
8anizowaniu i prowadzeniu działalności  kultu-
ralnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 
ze zmianami.) 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obej-
mują budynków i 8runtów związanych z  pro-
wadzeniem działalności 8ospodarczej.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
utoszowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa  Dolnośląskie8o, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI GMINI 

 
JANUSZ CENDROWICZ 

 
 
 

4167 

UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE 
NR VIII/75/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w y ławie orniżenia śłezniej cenm yku u żmąa  łzmjmowanej jako  ozyąawa 
zo orliczenia  ozaąku łolnego na oryzałze gminm Sąoyzowice na 2009 ł. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie 8minnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z poźn. zm.) Rada 
Gminy utoszowice uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Obniża się na terenie 8miny utoszowice średnią 
cenę skupu żyta określoną w komunikacie Pre-
zesa Główne8o Urzędu utatystyczne8o z dnia 
17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwarta-
łów 2008 r. (M.P. z dnia 27 października  
2008 r. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 
q do kwoty 50,00 zł za 1 q. 

2. Obniżona cena skupu żyta stanowić będzie pod-
stawę do obliczenia podatku rolne8o na 2009r. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
utoszowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskie8o z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 r. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI GMINI 

 
JANUSZ CENDROWICZ 

 
 
 
 

4168 

UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ 
NR XIX/131/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

w y ławie uyąalenia o łaą za zozaąkowe świazczenia Punkąu Płzezyzkolnego 
„BAJKA” w Szkole Pozyąawowej w Racirołowicach Dolnmch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie 8minnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591z późn zm.) oraz art. 14 ust. 5 i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Usłu8i świadczone przez Punkt Przedszkolny 
„BAJKA” w uzkole Podstawowej w Raciborowi-
cach Dolnych w zakresie podstawy pro8ramowej 
określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 26 lute8o 2002 roku w sprawie 
podstawy pro8ramowej wychowania przedszkolne-
8o oraz kształcenia o8ólne8o w poszcze8ólnych 
typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz.458 z późn. zm.) 
są realizowane bezpłatnie w wymiarze 4 8odzin 
dziennie. 

§ 2 

1. Odpłatność rodziców lub opiekunów prawnych 
obejmuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla 
dzieci przebywających w przedszkolu ponad 
podstawę pro8ramową. 

2. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu 
poza podstawę pro8ramową w wysokości  
1,30 zł za 8odzinę. 

3. uzcze8ółowy zakres świadczeń oraz zasady 
pobierania opłat określony zostanie w umowie 
cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dyrektorem 
punktu przedszkolne8o a rodzicami, opiekunami 
prawnymi. 

§ 3 

Opłatę za pobyt w punkcie przedszkolnym dzieci 
spoza terenu Gminy Warta Bolesławiecka stanowi 

suma iloczynu opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 
i liczby 8odzin pobytu dziecka oraz opłaty za posiłki 
ustalonej przez dyrektora szkoły. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Warta Bolesławiecka. 

§ 5 

Uchwała podle8a opublikowaniu na tablicach o8ło-
szeń Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, uzkoły 
Podstawowej w Raciborowicach Dolnych oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskie8o z mocą obowiązującą od 
dnia 8 września 2008 roku. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCI RADI 
 

ADAM MAKuIMCZIK 
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4169 

UCHWAŁA RADY GMINY UUKOWICE 
NR XIX/105/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w y ławie okłeślenia wmyokości yąawek i zwolnień oz  ozaąku  
oz niełuchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami), art. 5 ust. 1, 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) Rada 
Gminy Żukowice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od 
nieruchomości: 
1) Od 8runtów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 8o-
spodarczej, bez wz8lędu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji 8runtów i budynków – 
0p74 zł od 1 m2 powierzchni, 

b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3p90 zł 
od 1 ha powierzchni, 

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
bliczne8o przez or8anizacje pożytku publicz-
ne8o – 0p21 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych 0p62 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności 8o-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności 8ospodarczej – 19p80 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności 8ospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9p24 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności 8ospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych – 4p00 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
bliczne8o przez or8anizacje pożytku publicz-
ne8o – 5p00 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej, z wyjątkiem budynków 8ospodarczych 
stanowiących własność rencistów i emery-
tów, którzy przekazali swoje 8ospodarstwa 
rolne w zamian za świadczenia ure8ulowane 
w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolni-

ków lub renty strukturalne, dla których staw-
ka wynosi 2,50 zł od 1 m2 powierzchni. 

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

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości 8runty, 
budynki i budowle związane z: 
1) działalnością sportową i rekreacyjną, 
2) ochroną przeciwpożarową, 
3) działalnością kulturalną, 
4) pomocą społeczną, 
5)  8ospodarką odpadami, 
6) oczyszczaniem ścieków, 
7) zaopatrzeniem w wodę, 
8) pochówkiem zmarłych, 
z wyjątkiem wykorzystywanych do działalności 
8ospodarczej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XI/60/2007 Rady Gminy 
Żukowice z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku 
od nieruchomości. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskie8o z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 r. i podle8a o8łoszeniu na tablicy o8łoszeń 
Urzędu Gminy Żukowice. 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI GMINI 

 
STANISŁAW LISIECKI 
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4170 

UCHWAŁA RADY GMINY UUKOWICE 
NR XIX/106/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 
w y ławie orniżenia śłezniej cenm yku u 1q żmąap  łzmjmowanej jako  oz-

yąawa zo orliczania  ozaąku łolnego w 2009 ł. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 8minnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami), art. 6 ust. 1 i 3 ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy Żukowice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu 1q żyta, przyjmowa-
ną  jako podstawa do obliczania podatku rolne8o na 
2009 rok z kwoty  55,80 zł  do kwoty  33 zł.  

§ 2 

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi  Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi  w życie po upływie  14 dni od 
o8łoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskie8o z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 r. i podle8a o8łoszeniu na tablicy o8łoszeń 
Urzędu Gminy Żukowice. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI GMINI 

 
STANISŁAW LISIECKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4171 

UCHWAŁA RADY GMINY UUKOWICE 
NR XIX/107/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w y ławie uyąalenia wmyokości yąawek o łaąm oz  oyiazania  yów 

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

 
 

§ 1 

Wprowadza się opłatę od posiadania psów w kwo-
cie 30 zł od każde8o psa w 8ospodarstwie domo-
wym. 

§ 2 

Opłatę od posiadania psów pobiera się w wysoko-
ści połowy stawki określonej w § 1, jeżeli osoba 

fizyczna weszła w posiadanie psa po 30 czerwca 
roku podatkowe8o. 

§ 3 

Opłata jest wnoszona w terminie do 15 maja każ-
de8o roku bez wezwania albo w terminie 14 dni od 
daty wejścia w posiadanie psa u inkasenta w danej 
miejscowości lub na konto Urzędu Gminy Żukowi- 
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ce. Inkasentów i wyna8rodzenie za inkaso określa 
odrębna uchwała. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XI/62/2007 Rady Gminy 
Żukowice z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania 
psów. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
o8łoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskie8o z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 r. i podle8a o8łoszeniu na tablicy  o8łoszeń 
Urzędu Gminy Żukowice.  
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI GMINI 

 
STANISŁAW LISIECKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4172 

UCHWAŁA RADY GMINY UUKOWICE 
NR XIX/109/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w y ławie uchmlenia uchwałm Razm Gminm Uukowice nł VII/35/2003 z znia 
21 li ca 2003 łoku w y ławie zayaz y łzezażm lokali w ruzmnkach 
                       gminnmch zrmwanmch na łzecz ich  najemców 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie 8minnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o 8ospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

 
 

§ 1 

Uchyla się uchwałę Rady Gminy Żukowice nr 
VII/35/2003 z dnia 21 lipca 2003 roku w sprawie 
zasad sprzedaży lokali w budynkach 8minnych 
zbywanych na rzecz ich najemców. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po o8łoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie8o. 
 
 

PRZEWODNICZĄCI 
RADI GMINI 

 
STANISŁAW LISIECKI 
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4173 

ZARZĄDZENIE STAROSTY MILICKIEGO 
NR 9/08 

z dnia 31 października 2008 r. 

w y ławie uyąalenia śłezniego mieyięcznego koyząm uąłzmmania zziecka 
w nie urlicznej  lacówce o iekuńczo-wmchowawczej ąm u yocjalizacmjnego 
                            oz nazwą „Dom naz Bałmczą” w Sułowie 

 Na podstawie art. 86 ust. 7  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z  2008 r. Nr 115, poz. 728) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania 
dziecka w niepublicznej placówce opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjne8o pod nazwą 
„Dom nad Baryczą” w uułowie, ul. Kolejowa 43, od 
listopada 2008 r. w wysokości 2.500 zł. 

 

 

§ 2 

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 
2008 r. i podle8a opublikowaniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskie8o. 
 
 

uTAROuTA 
 

PIOTR LECH 
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E8zemplarze bieżące i z lat ubie8łych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskie8o Urzędu Wojewódzkie8o we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– Dolnośląskie8o Urzędu Wojewódzkie8o we Wrocławiu Dele8atura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

– Dolnośląskie8o Urzędu Wojewódzkie8o we Wrocławiu Dele8atura w Le8nicy, 59-220 Le8nica, ul. F. ukarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskie8o Urzędu Wojewódzkie8o we Wrocławiu Dele8atura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. ułowackie8o 23a–24,  

tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłane8o zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsłu8i 

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowe8o wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechne8o w8lądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskie8o Urzędu  

Wojewódzkie8o 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 

 

Wmzawca: Wojewoda Dolnośląski 

Rezakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskie8o Urzędu Wojewódzkie8o, 

Redakcja Dziennika Urzędowe8o Województwa Dolnośląskie8o, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, 

tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.au8ustynowicz@duw.pl 

Skłazp złuk i łoz owyzechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsłu8i Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 

Dmyąłmrucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl 

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskie8o 

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsłu8i Urzędu 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 
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