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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,
z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214,
poz.1806) art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84 oraz
Nr 200, poz. 1683), Rada Miejska w Baborowie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1.1. Zwalnia siê na okres do 3 lat z okre�lonej czê�ci
podatku od nieruchomo�ci powierzchniê u¿ytkow¹ budynków
lub ich czê�ci oraz powierzchniê gruntów zwi¹zan¹ z dzia³alno-
�ci¹ gospodarcz¹ przedsiêbiorców, którzy utworzyli nowe miej-
sca pracy, na nastêpuj¹cych zasadach:

1) na nowo utworzonym miejscu pracy zosta³ zatrudniony
bezrobotny mieszkaniec Gminy Baborów w pe³nym wymiarze
czasu pracy na podstawie umowy o pracê zawartej na okres co
najmniej 3 miesiêcy,

2) warunek utworzenia miejsca pracy uwa¿a siê za spe³-
niony je¿eli ³¹czna liczba zatrudnionych w pe³nym wymiarze cza-
su pracy jest wy¿sza od �redniego poziomu zatrudnienia z okre-
su 12 miesiêcy przed z³o¿eniem wniosku o zwolnienie,

1946

Uchwa³a Nr VII/62/ 03
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 13 czerwca 2003 r.

w sprawie zwolnieñ podatkowych dla przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miejsca pracy na terenie Gminy Baborów.

3) nowe miejsca pracy zosta³y utworzone po dniu 1 wrze-
�nia 2003 r.,

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust 1 wynosi:
1) za utworzenie od 1 do 5 miejsc pracy - 80 z³otych mie-

siêcznie obni¿enia nale¿nego podatku od nieruchomo�ci,
2) za utworzenie ka¿dego nastêpnego miejsca pracy po-

wy¿ej 5 - 120 z³ miesiêcznie obni¿enia nale¿nego podatku od
nieruchomo�ci,

jednak¿e miesiêczna kwota zwolnienia przedsiêbiorcy z
podatku od nieruchomo�ci nie mo¿e przekroczyæ 80 %  kwoty
nale¿nego podatku obliczonego w skali jednego miesi¹ca.

3. Zwolnienie z podatku nastêpuje od miesi¹ca, w którym
przedsiêbiorca z³o¿y³ wniosek o zwolnienie z podatku od nieru-
chomo�ci i spe³ni³ warunki do uzyskania zwolnienia.

4. Zwolnienie z podatku odliczane jest za okres utrzymy-
wania miejsc pracy nie d³u¿szy jednak ni¿ 3 lata,

§ 2. 1. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o zwolnienie winien
przed³o¿yæ wniosek zawieraj¹cy:

1) przedmiot prowadzonej dzia³alno�ci,
2) okre�lenie nieruchomo�ci, na której prowadzona jest

dzia³alno�æ,
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3) liczbê zatrudnionych,
4) o�wiadczenie o ilo�ci nowo zatrudnionych bezrobotnych

mieszkañcach Gminy Baborów na nowo utworzonych miejscach
pracy,

5) okres wnioskowanego zwolnienia.
2. Do wniosku Przedsiêbiorca do³¹cza nastêpuj¹ce doku-

menty:
1) deklaracje rozliczeniowe ( formularz ZUS DRA) z 12 mie-

siêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o¿enia wniosku,
2) potwierdzenie oddzia³u ZUS o zg³oszeniu do ubezpie-

czenia nowo zatrudnionych pracowników, o których mowa w § 1
ust 1 pkt 1 (formularz ZUS ZUA),

3) aktualny wypis z rejestru przedsiêbiorców lub ewidencji
dzia³alno�ci gospodarczej (nie dotyczy przedsiêbiorców wpisa-
nych do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej Urzêdu Miejskiego
w Baborowie),

4) za�wiadczenie o niezaleganiu w nale¿nych op³atach i
podatkach na rzecz w³a�ciwego Urzêdu Skarbowego i ZUS,

5) za�wiadczenie z Powiatowego Urzêdu Pracy.

§ 3.1. W celu udokumentowania uprawnienia do zwolnie-
nia, przedsiêbiorca zobowi¹zany jest przed³o¿yæ Burmistrzowi co-
miesiêcznie:

1) deklaracjê rozliczeniow¹ (formularz ZUS DRA)
2) raport imienny za ubezpieczonych (RCA lub RNA)
3) dowód wp³aty lub za�wiadczenie, potwierdzaj¹ce nie-

zaleganie z op³atami w stosunku do instytucji okre�lonych w § 2
ust 2 pkt 4,

4) o�wiadczenie o niezaleganiu z op³atami w stosunku do
pracowników firmy.

2. Dokumenty, o których mowa w ust 5, sk³ada siê najpó�-
niej do ostatniego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu
rozliczeniowym.

§ 4.1. Zwolnienie z podatku od nieruchomo�ci cofa siê w
przypadku:

1) niedotrzymania przez przedsiêbiorcê terminu przed³o¿e-
nia dokumentów, o którym mowa w § 3 ust 2,

2) likwidacjê wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy
lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy tych pracowników,

3) nieterminowego uiszczania nale¿no�ci na rzecz w³a-
�ciwego Urzêdu Skarbowego, ZUS oraz pracowników firmy,

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomo�ci zmniejsza siê
proporcjonalnie:

1) do ilo�ci zlikwidowanych miejsc pracy
2) do ilo�ci miejsc pracy, na których zmniejszeniu uleg³

wymiar czasu pracy.
3. Zwolnienie cofa siê lub zmniejsza od nastêpnego miesi¹-

ca po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o zdarzenie okre�lone w ust 1 i 2.

§ 5.1. Przedsiêbiorca, któremu udzielono zwolnienia z
podatku od nieruchomo�ci, zobowi¹zany jest do pisemnego
powiadomienia o zmianie warunków, na podstawie których
udzielono przedmiotowego zwolnienia, w terminie 7 dni od daty
tej zmiany.

2. Brak powiadomienia, o którym mowa w ust 1, b¹d�
przed³o¿enie nieprawdziwych informacji o spe³nieniu warun-
ków uprawniaj¹cych do zwolnienia bêdzie skutkowa³o cofniê-
ciem zwolnienia w ca³o�ci i egzekucj¹ nale¿nego podatku na-
liczonego na zasadach ogólnych od miesi¹ca, w którym nast¹-
pi³a zmiana.

3. Przedsiêbiorca, któremu cofniêto zwolnienie z podat-
ku od nieruchomo�ci w trybie ust 2, mo¿e ubiegaæ siê o kolej-
ne zwolnienie nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 2 lat od dnia wyda-
nia decyzji o cofniêciu zwolnienia.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.

§ 7. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1,
art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. 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
2003r. Nr 80 poz.717) art.5 ust.1, art.7 ust.3  ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002r.
Nr 9 poz.84,  Nr 200,  poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110
poz.1039, Nr 188 poz. 1840, Nr  203 poz. 1966), Rada Miejska w
Baborowie uchwala, co  nastêpuje:

§  1. Okre�la siê roczn¹ stawkê podatku od nierucho-
mo�ci:

1. Od gruntów :
1) od 1 m2 powierzchni zwi¹zanej z prowadzeniem dzia³al-

no�ci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  - 0,62 z³,

1947

Uchwa³a Nr  X/77/03
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od nieruchomo�ci.

2) od 1 ha powierzchni  pod jeziorami, zajêtych na zbior-
niki wodne retencyjne lub elektrowni   wodnych - 3,40  z³,

3) od 1 m2 powierzchni  pozosta³ych gruntów, w tym zajê-
tych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  -  0,22 z³.

   2. Od budynków lub ich czê�ci :
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkal-

nych lub ich czê�ci zajêtych wy³¹cznie na potrzeby mieszkalne
                                                                                   -  0,51  z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej zwi¹zanej z prowadze-

niem dzia³alno�ci gospodarczej oraz od  budynków mieszkal-
nych lub ich czê�ci  zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci go-
spodarczej - 16,80 z³,

3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej zajêtej na prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym
materia³em siewnym - 8,05  z³ ,
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4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej zajêtej na prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie udzielania �wiadczeñ zdro-
wotnych - 3,36 z³ ,

5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków
lub ich czê�ci, w tym  zajêtych na prowadzenie statutowej dzia³al-
no�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publiczne-
go  - 5,40  z³ ,

6) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków
lub ich czê�ci bêd¹cych w³asno�ci¹ lub w u¿ytkowaniu osób,
których w gospodarstwie domowym jedynym �ród³em utrzyma-
nia jest emerytura lub renta -  2,96 z³.

3. Od budowli - 2 % ich warto�ci.

§  2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci :
1. Nieruchomo�ci lub ich czê�ci zajête na potrzeby �wiad-

czenia us³ug zdrowotnych, kultury i sztuki, ochrony przeciwpo¿a-
rowej, utrzymywane przez jednostki OSP.

2. Grunty, budynki i budowle oraz ich czê�ci, stanowi¹ce
gminny zasób nieruchomo�ci.

3. Grunty, budynki i  budowle lub ich czê�ci bezpo�rednio
zwi¹zane z procesem poboru i  uzdatniania wody na cele socjal-
ne i zaopatrzenia ludno�ci.

4. Zorganizowane sk³adowiska odpadów sta³ych.
5. Sieæ ciep³ownicza bêd¹ca w³asno�ci¹ Gminy.

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Baborów.

§  4. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo-
�ci poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tabli-
cy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§  5. Traci moc uchwa³a Nr  II/10/02 Rady Miejskiej w
Baborowie z dnia  2 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od
nieruchomo�ci .

§  6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie  po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go,  z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od  1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1
art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U z 2001r. 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
2003r. Nr 80 poz.717) art.14 pkt 1, 2 i  4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9
poz.84, Nr 200,  poz. 1683; z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110
poz.1039, Nr 188 poz.1840  i  Nr  203 poz. 1966), Rada  Miejska
w Baborowie uchwala, co nastêpuje:

§  1. 1. Okre�la siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysoko�ci  36,00 z³  za ka¿dego psa z zastrze¿eniem  pkt 2.

2. Podatek pobiera siê w wysoko�ci :
1) 14,00 z³   od posiadania jednego psa, je¿eli  pies utrzy-

mywany jest przez osobê samotnie lub samodzielnie mieszka-
j¹c¹, której jedynym �ród³em dochodu jest emerytura, renta, za-
si³ek przedemerytalny lub �wiadczenie przedemerytalne,

2) 18,00 z³   od posiadania psa od osoby, która wesz³a w
jego posiadanie  po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§  2. Nie pobiera siê podatku od posiadania  psów od
posiadania jednego psa, je¿eli pies utrzymywany jest do pilno-
wania zagrody (nieruchomo�ci)  nie wchodz¹cych w sk³ad go-
spodarstwa rolnego.

1948

Uchwa³a  Nr  X/78/03
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia  3 grudnia 2003r.

w sprawie podatku od posiadania psów.

§  3. Podatek p³atny jest w kasie Urzêdu Miejskiego bez
wezwania,  w terminie do 30 czerwca roku podatkowego lub w
ci¹gu 14 dni od wej�cie w  posiadanie psa po dniu 30 czerwca.

§  4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Baborów.

§  5. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo-
�ci poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych , na tabli-
cy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego  oraz og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Traci moc uchwa³a Nr II/13/02 Rady Miejskiej w Ba-
borowie z  dnia  2 grudnia 2002r. w sprawie   podatku od posia-
dania psów.

§  7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dniu od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go,  z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od  1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1,
art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(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
2003r. Nr 80 poz.717) art. 18, art. 19 pkt 1 lit. "d"  pkt 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002r. Nr 9 poz. 84, Nr  200,  poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96
poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr  203  poz. 1966),
Rada  Miejska w Baborowie uchwala, co nastêpuje:

§  1. Wprowadza siê op³atê administracyjn¹  za nastêpuj¹-
ce czynno�ci urzêdowe:

1) za wydanie wypisu                                   -  22,00 z³,
2) za wydanie wyrysu                                   -  27,00 z³,
3) za wydanie wypisu i wyrysu                      -  32,00 z³,
z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Babo-

rów  lub Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
Gminy Baborów.

§   2. Op³atê ustalon¹ w § 1 uiszcza siê gotówk¹ w kasie
Urzêdu  Miejskiego przed wykonywaniem  czynno�ci urzêdowej.

1949

Uchwa³a Nr X/79/03
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie  op³aty administracyjnej.

§  3. Nie pobiera siê op³aty administracyjnej za czynno-
�ci urzêdowe wymienione w § 1, je¿eli dotycz¹ realizacji bu-
downictwa mieszkaniowego.

§  4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Baborów.

§  5. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo-
�ci poprzez  rozplakatowanie w miejscach publicznych, na ta-
blicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz og³oszeniu w Dzienni-
ku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§  6. Traci  moc uchwa³a  Nr  IV/32/03 Rady Miejskiej w
Baborowie z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie op³aty admini-
stracyjnej.

§  7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie  po up³ywie 14 dni od daty
jej  og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od  1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1,
art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(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 2003r. Nr 80 poz.717), oraz  art.10 i 12 ust.4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z  2002r.
Nr 9 poz. 84,  Nr 200,  poz. 1683,  z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110

1950

Uchwa³a Nr X/80/03
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia   3  grudnia 2003 r.

w sprawie  podatku od �rodków transportowych.

poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr  203, poz. 1966),  Rada  Miej-
ska w Baborowie uchwala, co nastêpuje:

§  1. Okre�la  siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od
�rodków transportowych w sposób nastêpuj¹cy :

1. Od samochodu  ciê¿arowego o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej:

    1) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton :

Dopuszczalna masa ca³kowita

Rodzaj �rodka transportu
od 3,5 tony

do 5.5 tony

w³¹cznie

powy¿ej 5,5

tony do 7,5

tony w³¹cznie

powy¿ej 7,5

tony do 9 ton

w³¹cznie

powy¿ej 9

ton i

poni¿ej 12

ton

a) samochody wyposa¿one w urz¹dzenia do
    redukcji zanieczyszczeñ w spalinach

     wyprodukowane po 1995 roku
450,00 z³ 600,00 z³ 850,00 z³ 1.050,00 z³

b) samochody wyposa¿one w urz¹dzenia do

    redukcji zanieczyszczeñ w spalinach
    wyprodukowane  w 1995 roku i wcze�niej

500 ,00z³ 650 ,00z³ 900,00z³ 1.100,00 z³

c) samochody nie wyposa¿one w urz¹dzenia
    do redukcji zanieczyszczeñ w spalinach

    wyprodukowane  po 1995 roku
550,00 z³ 700 ,00z³ 950,00 z³ 1.150,00 z³

d) samochody nie wyposa¿one w urz¹dzenia

    do redukcji zanieczyszczeñ w spalinach

    wyprodukowane w 1995 roku i wcze�niej
600,00 z³ 750,00 z³ 1000,00 z³ 1.200,00 z³
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Ilo�æ osi jezdnych Zawieszenie osi jezdnych

pneumatyczne lub uznanym za

równowa¿ne

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

a) dwie osie 1.500,00 z³ 1.600,00 z³

b) trzy osie 1.800,00 z³ 1.900,00 z³

c) cztery osie i wiêcej 2.100,00 z³ 2.452,80 z³

Ci¹gniki wyprodukowaneMasa ca³kowita
po 1995 roku w 1995 roki i wcze�niej

a) od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie 800,00 z³ 900,00 z³

b) powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12 ton 1.300,00 z³ 1.400,00 z³

z zawieszeniem pneumatycznym lub

uznanym za równowa¿ne posiadaj¹cego

z innym systemem zawieszenia

posiadaj¹cego
Masa ca³kowita

dwie osie trzy osie dwie osie trzy osie

a) równej i wy¿szej ni¿ 12 ton

do mniej ni¿ 31 ton
1.650,00 z³ 1.700,00 z³ 1.700,00 z³ 1.750,00 z³

b) nie mniej ni¿ 31 ton do 36
ton w³¹cznie

1.650,00 z³ 1.700,00 z³ 1.937,76 z³ 1.800,00 z³

c) wy¿szej ni¿ 36 ton do mniej

ni¿ 40 ton
1.650,00 z³ 2.000,00 z³ 2.000,00 z³ 2.100,00 z³

d) nie mniej ni¿ 40 ton 1.650,00 z³ 2.200,00 z³ 2.200,00 z³ 2.548,65 z³

Przyczepy i naczepy wyprodukowaneMasa ca³kowita
po 1995 roku w 1995 roku i wcze�niej

a) od 7 ton do 10 ton w³¹cznie 700 ,00z³ 800,00 z³

b) powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12 ton 1.100,00 z³ 1.200,00 z³

z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za

równowa¿ne albo z innym systemem zawieszenia

posiadaj¹cychMasa ca³kowita
jedn¹ o� dwie osie trzy osie

a) równej i wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton

    w³¹cznie
1.250,00 z³ 1.300,00 z³ 1.400,00 z³

b) powy¿ej 36 ton 1.600,00 z³ 1.700,00 z³ 1.750,00 z³

2) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton :

2. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹     lub przyczep¹ o do-
puszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdu :

1) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton :

2) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton :

3. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹  masê ca³kowit¹, z wyj¹t-
kiem zwi¹zanych wy³¹cznie  z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowa-
dzon¹ przez podatnika podatku rolnego :

1) od 7 ton i poni¿ej 12 ton :

2) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton :
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4. od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia :

Autobusy wyprodukowaneIlo�æ miejsc do siedzenia

po 1995 roku w 1995 roku i wcze�niej

1) do 15 miejsc 400,00 z³ 500,00 z³

2) powy¿ej 15 do mniejszej ni¿ 30 miejsc 700,00 z³ 1.000,00 z³

3) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.500,00 z³ 1.600,00 z³

§  2.  Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych
autobusy przeznaczone na zorganizowane dowo¿enie uczniów
do szkó³.

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi Gmi-
ny Baborów.

§  4. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo-
�ci poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych,  na tabli-
cy og³oszeñ Urzêdu  Miejskiego oraz og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§  5. Traci moc uchwa³a Nr II/14/02 Rady Miejskiej w Ba-
borowie z dnia 2 grudnia 2002r.   w sprawie podatku od �rodków
transportowych .

§  6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej  og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 18 i art.
19 ust. 1 litery "d" ustawy z dnia 12 styczeñ 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.
1683 i z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia
10 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ), Rada Miejska w Bia³ej uchwala, co
nastêpuje:

§1. Wprowadza siê na terenie Gminy Bia³a op³atê admini-
stracyjn¹ za wymienione czynno�ci urzêdowe:

1. Za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego - 80,00 z³.

2. Za wydanie wypisu i wyrysu ze "Studium kierunków za-
gospodarowania  przestrzennego Gminy Bia³a� - 80,00 z³.

1951

Uchwa³a Nr VIII/86/03
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 29 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Bia³a op³aty administracyjnej.

§2. Op³aty, o których mowa w § 1 uiszcza siê w formie
gotówki, w kasie Urzêdu Miejskiego w Bia³ej.

§3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

§4. Traci moc uchwa³a Nr II / 17 / 2002 Rady Miejskiej w
Bia³ej z dnia 10 grudnia 2002 r., w sprawie wprowadzenia na
terenie Gminy Bia³a op³aty administracyjnej.

§5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz

1952

Uchwa³a Nr IX/91/2003
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomo�ci na terenie Gminy Bia³a na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych / Dz.U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.
1039, Nr 188, poz. 1840/, Rada Miejska w Bia³ej uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. 1. Ustala siê na terenie Miasta i Gminy Bia³a nastêpu-
j¹ce stawki podatku od nieruchomo�ci na rok 2004:

1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,

bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,63 z³ od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,41 z³ od 1 ha powierzchni,
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 10 ust. 1 i 2  i art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
/Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840/, Rada Miejska w
Bia³ej uchwala, co nastêpuje:

Dopuszczalna masa ca³kowita

Lp. Rodzaj �rodka transportu Od 3,5 tony do 5,5

ton w³¹cznie

Powy¿ej 5,5 ton do 9

ton w³¹cznie

Powy¿ej 9 ton a

poni¿ej 12 ton

1 2 3 4 5

1. Samochody posiadaj¹ce

katalizatory wyprodukowane po

1995 roku

471,85 681,56 1.101,00

2. Samochody posiadaj¹ce

katalizatory wyprodukowane w

1995 roku i wcze�niej

524,30 786,40 1.153,40

3. Samochody nie posiadaj¹ce

katalizatora wyprodukowane po

1995 roku

576,70 891,30 1.205,80

4. Samochody nie posiadaj¹ce

katalizatory wyprodukowane w

1995 roku i wcze�niej

620,51 1.034,17 1.241,01

1953

Uchwa³a Nr IX/92/2003
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Bia³a stawek podatku od �rodków transportowych
 oraz zwolnieñ z tego podatku.

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 0,15 z³ od 1 m2 powierzchni.

2) od budynkówlub ich czê�ci:
a)  mieszkalnych - 0,52 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b)  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-

czej oraz od budynków     mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej  - 15,38 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej, z wyj¹tkiem budynków lub ich   czê�ci okre-
�lonych w pkt 2 lit. "c",

c)  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-
czej oraz od budynków    mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci  gospodarczej, a wykorzystywanych
wy³¹cznie na sk³adowanie zbó¿ i nawozów  -  15,10 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 7,53 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

e) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych - 3,49 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 2,98 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) od budowli - 2 % ich warto�ci okre�lonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr II/13/02 Rady Miejskiej w Bia³ej
z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomo�ci na terenie Gminy Bia³a na 2003 rok.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz

§ 1. Ustala siê na terenie Gminy Bia³a stawki podatku od
�rodków transportowych na rok 2004 w wysoko�ci:

1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:

a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
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b) równej lub wy¿szej 12 ton

 

Lp. 

 

 

Dopuszczalna 

masa ca³kowita 

 

Ilo�æ osi jezdnych 

Zawieszenie osi 

jezdnych pneumatyczne 

lub uznanym za 

równowa¿ne 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 5 

Dwie osie 1.243,20 1.572,84 

Trzy osie 1.205,84 1.490,6 

1. Równa lub wy¿sza 

ni¿ 12 ton, a 

mniejsza ni¿ 18 ton 
 Cztery osie i wiêcej 1.258,30 1.572,84 

Dwie osie 1.310,70 1.677,70 

Trzy osie 1.520,40 1.999,30 

2. Równa lub wy¿sza 

ni¿ 18 ton, a 

mniejsza ni¿ 26 ton 
Cztery osie i wiêcej 1.468,00 1.887,40 

Dwie osie 1.460,84 1.677,70 

Trzy osie 1.572,84 1.887,40 

3. Równej lub w y¿szej 

ni¿ 26 ton  

 

 Cztery osie i wiêcej 2.097,12 2.452,80 

 

2. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdu:

a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

Dopuszczalna masa ca³kowita

Lp. Rodzaj �rodka transportu Od 3,5 tony do 5,5

ton w³¹cznie

Powy¿ej 5,5 ton do 9

ton w³¹cznie

Powy¿ej 9 ton a

poni¿ej 12 ton

1 2 3 4 5

1. Ci¹gniki siod³owe i balastowe

przystosowane do u¿ywania

³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹

posiadaj¹ce katalizatory

wyprodukowane po 1995 roku

891,30 1.153,40 1.101,00

2. Ci¹gniki siod³owe i balastowe

przystosowane do u¿ywania

³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹

posiadaj¹ce katalizatory

wyprodukowane w 1995 roku i

wcze�niej

943,70 1.258,30

1.310,70

3. Ci¹gniki siod³owe i balastowe

przystosowane do u¿ywania

³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹

nie posiadaj¹ce katalizatora

wyprodukowane po 1995 roku

996,10 1.363,12 1.415,56

4. Ci¹gniki siod³owe i balastowe

przystosowane do u¿ywania

³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹

nie posiadaj¹ce katalizatory

wyprodukowane w 1995 roku i

wcze�niej

1.048,56 1.258,30 1.447,84
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b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Lp. Dopuszczalna masa

ca³kowita

Ilo�æ osi jezdnych

Zawieszenie osi jezdnych

pneumatyczne lub uznanym

za równowa¿ne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

1 2 3 4 5

Dwie osie 1.782,55 1.937,761. Równa lub wy¿sza ni¿

12 ton do 36 ton

w³¹cznie Trzy osie 1.730,12 1.782,55

Dwie osie 1.962,89 1.937,762. Wy¿szej ni¿ 36 ton

Trzy osie 1.887,40 2.548,65

Lp. Masa ca³kowita Przyczepy i naczepy wyprodukowane

1 2 3

1. Od 7 ton i poni¿ej 12 ton 880,77

Lp. Dopuszczalna masa

ca³kowita

Ilo�æ osi jezdnych

Zawieszenie osi jezdnych

pneumatyczne lub uznanym

za równowa¿ne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

1 2 3 4 5

Jedna o� 838,85 1.363,13

Dwie osie 922,69 1.415,56

1. Równa lub wy¿sza ni¿

12 ton do 36 ton

w³¹cznie

Trzy osie 880,70 1.405,05

Jedna o� 838,85 1.363,13

Dwie osie 1.149,03 1.699,87

2. Wy¿szej ni¿ 36 ton

Trzy osie 942,32 1.280,68

Lp.

Liczba

miejsc do

siedzenia

Autobusy

posiadaj¹ce

katalizatory

wyprodukowane po

1995 roku

Autobusy

posiadaj¹ce

katalizatory

wyprodukowane w

1995 roku i wcze�niej

Autobusy  nie

posiadaj¹ce

katalizatory

wyprodukowane po

1995 roku

Autobusy  nie

posiadaj¹ce

katalizatory

wyprodukowane w

1995 roku i

wcze�niej

1 2 3 4 5 6

1. Mniejszej ni¿

30 miejsc

1.153,47 1.258,30 1.363,13 1.447,84

2. Równej lub
wy¿szej ni¿

30 miejsc

1.467,98 1.572,84 1.677,70 1.830,48

3. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzona przez po-
datnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton:

b) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton:

4. Autobusy :
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§ 2. Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych
autobusy wykorzystywane wy³¹cznie do przewozu dzieci do szkó³.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr II/14/02 Rady Miejskiej w Bia³ej
z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy
Bia³a stawek podatku od �rodków transportowych oraz zwol-
nieñ z tego podatku .

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 14 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych /Dz.U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840/, Rada Miejska w Bia³ej
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
na terenie Gminy Bia³a w wysoko�ci 37,00 z³ od jednego psa.

§ 2. 1. Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do
31 maja roku podatkowego lub w ci¹gu 14 dni od dnia wej�cia
w posiadanie psa.

2. Podatek, o którym mowa w § 1, uiszcza siê w formie
gotówki w kasie Urzêdu Miejskiego w Bia³ej.

1954

Uchwa³a Nr IX/93/2003
Rady Gminy w Bia³ej

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Bia³a wysoko�ci stawki podatku od posiadania psów,sposobu jej poboru
 i terminu p³atno�ci oraz zwolnieñ z tego podatku.

§ 3. Podatku od posiadania psów nie pobiera siê od w³a-
�ciciela psa z tytu³u posiadania jednego psa utrzymywanego do
pilnowania budynku mieszkalnego nie wchodz¹cego w sk³ad
gospodarstwa rolnego.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr II/15/02 Rady Miejskiej w Bia³ej
z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy
Bia³a wysoko�ci stawki podatku od posiadania psów, sposobu
jej poboru i terminu p³atno�ci oraz zwolnieñ z tego podatku.

§ 6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039,
Nr 188, poz. 1840/ , art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika
2002r. o podatku le�nym /Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682,
Nr 216, poz. 1826/ oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r.
Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz.
875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039,
Nr 162, poz. 1568/, Rada Miejska w Bia³ej uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr II/18/02 Rady Miejskiej w Bia³ej z dnia
10 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wzoru formularzy infor-
macji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od
nieruchomo�ci, rolnego i le�nego wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

1)  w za³¹czniku nr 1:
a) w przedmiocie opodatkowania w wierszu 3. Budynki

pozosta³e niemieszkalne:
- litera "e" otrzymuje brzmienie: "e/ zajête na prowadzenie

1955

Uchwa³a Nr IX/94/2003
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 8 grudnia 2003 r.

o zmianie uchwa³y w sprawie okre�lania wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
dla celów wymiaru podatku od nieruchomo�ci, rolnego i le�nego.

odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez or-
ganizacje po¿ytku publicznego"

- dodaje siê literê "f" w brzmieniu: "f/ inne",
b) w przedmiocie opodatkowania w wierszu 5. Grunty, do-

daje siê literê "d" w brzmieniu: "d/ zajête na prowadzenie odp³at-
nej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organiza-
cje po¿ytku publicznego",

2)  za³¹cznik nr 4 otrzymuje brzmienie okre�lone w za³¹cz-
niku nr 1 do niniejszej uchwa³y,

3)  za³¹cznik nr 5 otrzymuje brzmienie okre�lone w za³¹cz-
niku nr 2 do niniejszej uchwa³y,

4)  za³¹cznik nr 6 otrzymuje brzmienie okre�lone w za³¹cz-
niku nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.
1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,
Nr 152, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568) oraz art.7, ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U z 2002r. Nr 9, poz.
84, Nr 200, poz. 1683 i Nr 110 poz. 1039), Rada Miejska w Byczy-
nie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci grunty,
budynki i budowle zajête przez przedsiêbiorcê na prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej, który po wej�ciu w ¿ycie niniejszej
uchwa³y zrealizuje na terenie Gminy Byczyna nowe inwestycje
polegaj¹ce na uruchomieniu dzia³alno�ci produkcyjnej lub us³u-
gowej, pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy dla
mieszkañców Gminy,  na zasadach okre�lonych w uchwale:

a) za utworzenie od 1 do 5 miejsc pracy - przedsiêbiorca
uzyskuje obni¿enie nale¿nego podatku od nieruchomo�ci o 10%
za ka¿de utworzone miejsce pracy, w przeliczeniu na pe³ny wy-
miar czasu pracy,

b) za utworzenie ka¿dego nastêpnego miejsca pracy po-
wy¿ej 5-ciu, przedsiêbiorca uzyskuje obni¿enie podatku od nie-
ruchomo�ci o 5 % za  kolejne nowo utworzone miejsce pracy w
przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1, przys³uguje rów-
nie¿ przedsiêbiorcy, który poszerza dzia³alno�æ. Zwolnienie od
podatku od nieruchomo�ci obejmuje wówczas tylko now¹ in-
westycjê, tj. nabyte grunty, nowo wybudowane budynki lub zmo-
dernizowane budowle przeznaczone na prowadzenie dzia³alno-
�ci gospodarczej.

§ 2. 1. Zwolnienie od podatku przys³uguje, je¿eli zwiêk-
szony poziom zatrudnienia zosta³ utrzymany przez ca³y okres
zwolnienia.

2. Nowo utworzone miejsce pracy, o którym mowa w § 1,
jest to stanowisko pracy, na którym zatrudniony zosta³ bezrobot-
ny, na podstawie umowy o pracê na okres  minimum 12 miesiêcy.

3. Jako wyj�ciowy stan zatrudnienia, który bêdzie podsta-
w¹ do wykazania utworzenia  nowego miejsca pracy, przyjmuje
siê najwy¿szy stan zatrudnienia pracowników,  w przeliczeniu na
pe³ny wymiar czasu pracy, w przeci¹gu 6 miesiêcy poprzedzaj¹-
cych miesi¹c z³o¿enia wniosku  przedsiêbiorcy o zwolnienie.

§ 3.1. Zwolnienie od podatku od nieruchomo�ci, o którym
mowa w § 1, nastêpuje od 1-go dnia miesi¹ca po miesi¹cu, w
którym przedsiêbiorca z³o¿y³ wniosek o zwolnienie od podatku
od  nieruchomo�ci i spe³ni³ warunki do uzyskania zwolnienia.

2. Zasady rozpatrywania wniosku, udzielenia i cofania
zwolnienia od podatku od  nieruchomo�ci okre�la Regulamin,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

3. O zwolnienie od podatku, o którym mowa w § 1, mog¹
ubiegaæ siê przedsiêbiorcy,  którzy utworzyli nowe miejsca pracy
po dniu 1 stycznia 2004r.

4. Zwolnienie od podatku od nieruchomo�ci mo¿e byæ udzie-
lone do wysoko�ci wymiaru  podatku ustalonego na dany rok.

1956

Uchwa³a Nr XI/107/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 13 listopada 2003r.

w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomo�ci dla przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miejsca pracy
na terenie Gminy Byczyna.

§ 4. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomo�ci oblicza-
ne jest z góry.

2. Warunkiem obliczenia zwolnienia od podatku w okre-
sie jego przyznania jest kwartalne przedk³adanie przez przed-
siêbiorcê dokumentu potwierdzaj¹cego utrzymanie nowych
miejsc pracy,  zgodnie z pkt  5 Regulaminu. Informacjê tê nale¿y z³o¿yæ
w terminie do 20 dnia miesi¹ca, po zakoñczeniu kwarta³u.

3. Warunkiem skorzystania ze zwolnieñ, o których mowa
w § 1,  jest przed³o¿enie przez przedsiêbiorcê dokumentów po-
twierdzaj¹cych spe³nienie warunków wymaganych   do objêcia
zwolnieniem.

4. W czasie korzystania ze zwolnienia podatnik mo¿e wnio-
skowaæ o zmianê okresu    i  wysoko�ci zwolnienia okre�lonego
w § 1, przy czym ³¹czny okres zwolnienia   nie mo¿e przekroczyæ
5 lat.

§ 5. Przedsiêbiorcy korzystaj¹cy z preferencji PFRON w
zwi¹zku z zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych oraz korzy-
staj¹cy z refundacji wynagrodzeñ z Powiatowego Urzêdu Pracy i
Agencji Nieruchomo�ci Rolnych w zwi¹zku z zatrudnieniem pra-
cowników  w ramach prac interwencyjnych oraz praktycznej na-
uki zawodu, zwolnienie tych osób, o których mowa w § 1, obni¿a
siê o 50 %.

§ 6. Prawo do zwolnienia od podatku, nie obejmuje  przed-
siêbiorcy rozpoczynaj¹cego lub prowadz¹cego dzia³alno�æ w
zakresie handlu hurtowego i detalicznego, z wyj¹tkiem handlu
hurtowego i detalicznego towarami wytworzonymi przez przed-
siêbiorcê w ca³o�ci.

§ 7. Zwolnienie, o których mowa w § 1, jest pomoc¹ pu-
bliczn¹, a jej udzielenie nastêpuje  z uwzglêdnieniem przepi-
sów ustawy o warunkach dopuszczalno�ci i nadzoru pomocy
publicznej dla przedsiêbiorców oraz wydanych na jej podstawie
rozporz¹dzeñ.

§ 8. 1. Upowa¿nia siê Burmistrza Byczyny do opracowania
programu udzielenia pomocy regionalnej, uwzglêdniaj¹cego
warunki udzielania pomocy przewidzianej w niniejszej uchwale
oraz w przepisach o pomocy publicznej.

2. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwa³y zgod-
nie z warunkami okre�lonymi w programie, o którym mowa w
pkt 1, pozytywnie zaopiniowanym przez Prezesa Urzêdu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów, nie podlega opiniowaniu w try-
bie art. 25 ustawy o pomocy publicznej.

§ 9. 1. Na  pocz¹tku ka¿dego roku podatkowego, podatnik
korzystaj¹cy ze zwolnienia  jest zobowi¹zany przed³o¿yæ organo-
wi podatkowemu informacje dotycz¹ce :

a) wielko�ci poniesionych nak³adów inwestycyjnych,
b) poziomu zatrudnienia,
c) kosztów zatrudnienia,
d) wielko�ci oraz przeznaczenia pomocy publicznej uzy-

skanej przez przedsiêbiorcê w ci¹gu trzech ostatnich lat.
2. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od

nieruchomo�ci, przedsiêbiorca zobowi¹zany jest do pisemne-
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go powiadomienia organu udzielaj¹cego pomocy w terminie
7 dni od daty wyst¹pienia okoliczno�ci  powoduj¹cych utratê
prawa do zwolnienia oraz do zwrotu ca³ej nienale¿nie otrzyma-
nej pomocy   od momentu jej przyznania w terminie 14 dni od
daty jej zaistnienia.

§ 10. Przedsiêbiorca, który wprowadzi³ w b³¹d organ udzie-
laj¹cy pomocy co do warunków uzyskania zwolnienia, traci pra-
wo do zwolnienia za ca³y okres zwolnienia.

§ 11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi By-
czyny.

§ 12. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie od dnia 1 stycz-
nia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Byczynie

  Józef Lucjan Kêdzia

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XI/107/03

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 13 listopada 2003r.

R e g u l a m i n
rozpatrywania wniosków w sprawie udzielania

i cofania zwolnieñ od podatku od nieruchomo�ci dla przed-
siêbiorców tworz¹cych nowe miejsca pracy na terenie

Gminy Byczyna

1. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o zwolnienie winien
przed³o¿yæ wniosek zawieraj¹cy:

a) okre�lenie przedsiêbiorcy,

b) zakres prowadzonej dzia³alno�ci,
c) okre�lenie nieruchomo�ci, na której prowadzona jest

dzia³alno�æ,
d) liczbê zatrudnionych,
e) o�wiadczenie o ilo�ci zatrudnionych bezrobotnych,
f) bran¿ê, ilo�æ utworzonych miejsc pracy,
g) okres wnioskowanego zwolnienia,
h) opis planowanych zamierzeñ i inwestycji zwi¹zanych z

rozwojem przedsiêbiorstwa.
2. Do wniosku nale¿y za³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty:
a) deklaracjê rozliczeniow¹ (formularz ZUS DRA) z 6 mie-

siêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o¿enia wniosku z potwierdze-
niem jej z³o¿enia w ZUS,

b) zg³oszenie do ubezpieczeñ (formularz ZUS ZUA) po-
twierdzaj¹ce utworzenie nowych miejsc pracy z potwierdzeniem
jego z³o¿enia w ZUS,

c) aktualny wypis z rejestru przedsiêbiorców lub ewidencji
dzia³alno�ci gospodarczej (nie dotyczy przedsiêbiorców wpisa-
nych do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej Urzêdu Miejskie-
go w Byczynie),

d) za�wiadczenie o nie zaleganiu w nale¿nych op³atach w
stosunku do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Gminy,

e) za�wiadczenie o zatrudnieniu osób, o których mowa w §5.
3. Rozpatrywane bêd¹ tylko wnioski kompletne i spe³nia-

j¹ce warunki merytoryczne uchwa³y.
4. Wniosek o zwolnienie podlega rozpatrzeniu przez Bur-

mistrza Byczyny.
5. Przedsiêbiorca, który uzyska³ zwolnienie, zobowi¹zany

jest przedk³adaæ kwartalnie, tj. do 20-ego dnia miesi¹ca przypa-
daj¹cego po miesi¹cu koñcz¹cym dany kwarta³ kalendarzowy,
informacjê o utrzymaniu stanu zatrudnienia wraz z aktualn¹ de-
klaracj¹ rozliczeniow¹ (formularz ZUS DRA) z potwierdzeniem
jej z³o¿enia w ZUS oraz za�wiadczenia, o których mowa w § 5
uchwa³y.

6. Przedsiêbiorca, któremu cofniêto zwolnienie od podat-
ku od nieruchomo�ci w trybie § 10 uchwa³y, nie mo¿e ubiegaæ
siê o kolejne zwolnienie przez okres co najmniej jednego roku.

Na podstawie art. 18 i 19 pkt 1  lit. d ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach  i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r.
Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r.    Nr 96, poz.  874
i  Nr 110, poz. 1039), Rada Gminy Chrz¹stowice uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynno�ci urzê-
dowe:

1. Za sporz¹dzenie i wydanie wypisu  z  miejscowego
planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy     -      40,00 z³

2. Za sporz¹dzenie i wydanie wyrysu  z  miejscowego pla-
nu  zagospodarowania przestrzennego Gminy      -      40,00 z³

1957

Uchwa³a Nr  XII/91/2003
Rady Gminy Chrz¹stowice

z dnia  27 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej.

§ 2. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie Urzêdu
Gminy Chrz¹stowice.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr XXV / 144 / 2000  Rady Gminy
Chrz¹stowice z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia
op³aty administracyjnej.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w  Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz.
409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz.681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680,
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) - Rada Gminy Dobrzeñ Wielki uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. Obni¿a siê �redni¹ cenê skupu ¿yta za pierwsze trzy
kwarta³y 2003 roku, przyjmowan¹ jako podstawê obliczania po-
datku rolnego na terenie Gminy Dobrzeñ Wielki, do poziomu
32,00 z³ za q (kwintal).

1958

Uchwa³a Nr XI/127/2003
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie podatku rolnego.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr II/9/2002 Rady Gminy Dobrzeñ
Wielki z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie podatku rolnego.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Dobrzeñ Wielki

                                                                     Gerard Halama

Na podstawie art. 14  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039/
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717/,
Rada Gminy w Domaszowicach uchwala:

§ 1. 1. Ustala stawkê podatku od posiadania psów w kwo-
cie 19,00 z³ od ka¿dgo psa.

2. Terminami p³atno�ci s¹:
1) 30 kwietnia 2004 r. dla osób posiadaj¹cych psy przed

terminem,
2) 31 pa�dziernika 2004 r. dla osób, które sta³y siê posia-

daczami psów po 1-szym maja 2004 r., przy czym w przypadku
nabycia psa w II pó³roczu, posiadacz psa uiszcza podatek
zmniejszony o 50%.

1959

Uchwa³a Nr X/61/03
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnienia mieszkañców
Gminy Domaszowice z podatku od posiadania psów w 2004 roku.

3. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w
drodze inkasa.

§ 2. Wprowadzono zwolnienie od posiadania psów w przy-
padku posiadania psów utrzymanych w celu pilnowania gospo-
darstw rodzinnych.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr III/8/02 Rady Gminy w Doma-
szowicach z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wyso-
ko�ci stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnienia
mieszkañców Gminy Domaszowice z podatku od posiadania
psów w 2003 roku.

§ 4. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2004r., nie wcze�niej ni¿ po 14 dniach od publikacji.

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak
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Na podstawie art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach  i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9
poz.84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz.874 i Nr 110, poz.
1039/ w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717/,
Rada Gminy w Domaszowicach uchwala:

§ 1. Okre�la wysoko�æ stawek podatku od nieruchomo�ci:
 1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,

bez wzglêdu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,63 z³ od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,41 z³ od 1 ha powierzchni,

c) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku   publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 0,16 z³ od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych - 0,52 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej - 16,50 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej,

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym   materia³em siewnym - 8,11 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie udzielania �wiadczeñ   zdrowotnych - 3,49 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej,

1960

Uchwa³a Nr X/62/03
Rada Gminy w Domaszowicach

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek i wprowadzenia zwolnieñ w podatku od  nieruchomo�ci.

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku    publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 5,76 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) od budowli - 2% ich warto�ci okre�lonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
1. Budynki gospodarcze stanowi¹ce w³asno�æ lub u¿ytko-

wane do¿ywotnio przez emerytów i   rencistów.
2. Nieruchomo�ci bêd¹ce w posiadaniu jednostek orga-

nizacyjnych Gminy.
3. Budynki lub ich czê�ci oraz grunty zwi¹zane z dzia³alno-

�ci¹ jednostek ochrony przeciwpo¿arowej i kultury fizycznej, z
wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej.

4. Budynki, budowle i przewody sieci rozdzielczej wody.
5. Powierzchnie piwnic, poddaszy i strychów.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr III/11/02 Rady Gminy w Doma-
szowicach z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wy-
soko�ci stawek i wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieru-
chomo�ci.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzê-
du Gminy oraz poprzez rozplakatowanie.

§ 5. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2004r. nie wcze�niej ni¿ po 14 dniach od publikacji.

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 12 ust 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach  i op³atach lokalnych /Dz. U. z
2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874
i  Nr 110, poz. 1039/ w zwi¹zku z art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 1 ustawy
z dnia  8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.
Nr 80, poz. 717/, Rada Gminy w Domaszowicach uchwala:

§ 1. Roczne stawki podatku od �rodków transportowych
wynosz¹:

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:

1961

Uchwa³a Nr X/63/03
Rady Gminy w Domaszowicach

z dniach 28 listopada 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek i wprowadzenia zwolnieñ w podatku od  �rodków transportowych.

-od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton z tym, ¿e w zale¿no�ci od
dopuszczalnej masy ca³kowitej oraz jego wp³ywu na �rodowi-
sko stawki podatku okre�la za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2)  od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:

-równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton z tym, ¿e w zale¿no�ci od
liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia stawki podatku, okre�la za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y,

3)  od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystoso-
wanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

-od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton z tym, ¿e w zale¿no�ci od
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dopuszczalnej masy ca³kowitej, jego wp³ywu na �rodowisko
stawki podatku okre�la za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y,

4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystoso-
wanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

-równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿no�ci od liczby osi,
dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
stawki podatku okre�la za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y,

5) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê  ca³kowit¹:

-od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cz-
nie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika  podat-
ku rolnego, stawkê podatku okre�la za³¹cznik nr 5 do niniejszej
uchwa³y,

6) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:

-równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy-
³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego, z tym, ¿e w zale¿no�ci od liczby osi, dopusz-
czalnej masie ca³kowitej pojazdu   i rodzaju zawieszenia, stawki
podatku okre�la za³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y,

7) od autobusu z tym, ¿e w zale¿no�ci od ilo�ci miejsc do
siedzenia oraz jego wp³ywu na  �rodowisko stawki podatku okre-
�la za³¹cznik nr 7 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych:
1) �rodki transportowe bêd¹ce w³asno�ci¹ Urzêdu Gminy.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr III/12/02 Rady Gminy w Doma-
szowicach z dnia 16 grudnia 2002r.  w sprawie okre�lenia wy-
soko�ci stawek  podatku od �rodków transportowych oraz zwol-
nieñ w tym podatku.

§ 4. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2004r., nie wcze�niej ni¿ po 14 dniach od publikacji.

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak

  Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr X/63/03

                                         Rady Gminy w Domaszowicach
                                 z dnia 28 listopada 2003 r.

Stawka podatku (w z³otych)Dopuszczalna masa ca³kowita /w tonach/

Spe³nia normy czysto�ci spalin EURO lub

posiada katalizator

pozosta³e

od 3,5 do 5,5 w³¹cznie 620 620

powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie 1034 1034

powy¿ej 9 i poni¿ej 12 1241 1241

  Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr X/63/03

                                         Rady Gminy w Domaszowicach
                                              z dnia 28 listopada 2003 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita

   /w tonach/

Stawka podatku w z³otych

Nie mniej ni¿ Mniej ni¿ O� jezdna (osie) z

zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za

równowa¿ne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

Dwie osie

12 13 2150 2150

13 14 2200 2200

14 15 2250 2250

15 2300 2300

Trzy osie

12 17 2300 2300

17 19 2320 2320

19 21 2350 2350

21 23 2.368 2.368

23 25 2.368 2.368

25 2.368 2.368

Cztery osie i wiêcej

12 25 2350 2350

25 27 2.368 2.368

27 29 2.368 2.368

29 31 2.368,25 2.452,80

31 2.368,25 2.452,80
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr X/63/03

      Rady Gminy w Domaszowicach
      z dnia 28 listopada 2003 r.

Stawka podatku (w z³otych)Dopuszczalna masa ca³kowita /w

tonach/ Spe³nia normy czysto�ci spalin EURO lub

posiada katalizator

pozosta³e

Od 3,5 i poni¿ej 12 1440 1440

    Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr X/63/03

                                           Rada Gminy w Domaszowicach
                                                      z dnia 28 listopada 2003 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u

pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy

+ przyczepa /w tonach/

Stawka podatku w z³otych

nie mniej ni¿ mniej ni¿ o� jezdna (osie) z

zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za

równowa¿ne

inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

Dwie osie

12 18 1.800 1.800

18 25 1.820 1.820

25 31 1.830 1.830

31 1.830,48 1.937,76

Trzy osie

12 40 1.830 1.830

40 2.368,25 2.548,65

                                                   Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr X/63/03

                                          Rada Gminy w Domaszowicach
                                              z dnia 28 listopada 2003 r.

Dopuszczalna masa ca³kowita /w tonach/ Stawka podatku w z³otych

od 7 i poni¿ej 12 1200

                                Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr X/63/03

                                         Rady Gminy w Domaszowicach
                             z dnia 28 listopada 2003 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u

pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy /w

tonach/

Stawka podatku w z³otych

Nie mniej ni¿ Mniej ni¿ O� jezdna (osie) z

zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za

równowa¿ne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

Jedna o�

12 18 1.400 1.400

18 25 1.420 1.420

25 1.447 1.447

Dwie osie

12 28 1.420 1.420

28 33 1.440 1.440

33 38 1.447 1.447

38 1.447 1.830

Trzy osie

12 38 1.447 1.447

38 1.830 1.830
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    Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr X/63/03

                                     Rady Gminy w Domaszowicach
                                                  z dnia 28 listopada 2003 r.

Stawka podatku w z³otychIlo�æ miejsc do siedzenia

Spe³nia normy czysto�ci spalin EURO

lub posiada katalizator

pozosta³e

do 15 miejsc 1.447 1.447

powy¿ej 15 do 29 miejsc 1.447 1.447

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.830 1.830

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039/
oraz art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym /Dz.U. z 2002r. Nr 142, poz. 1591; Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 180, poz. 717/, Rada Gminy w Domaszowi-
cach uchwala :

§ 1. Okre�la  wzór deklaracji na podatek od nieruchomo-
�ci (IN-1), stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 niniejszej uchwa³y.

§ 2. Okre�la wzór informacji o nieruchomo�ciach i obiek-
tach budowlanych (DN-1), stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 niniejszej
uchwa³y.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Domaszowicach.

1962

Uchwa³a Nr X/64/03
Rady Gminy w Domaszowicach.

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie okre�lenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomo�ci
oraz wzoru informacji o nieruchomo�ciach.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr III/14/2002 Rady Gminy w Do-
maszowicach z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie wzoru dekla-
racji na podatek od nieruchomo�ci oraz wzoru informacji
o nieruchomo�ciach.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz zostaje wywieszona na ta-
blicy informacyjnej w Urzêdzie Gminy w Domaszowicach.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak
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Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika
2002 r. o podatku le�nym  (Dz. U. Nr 2002, poz. 1682 zm. 2002 r.
Nr 216, poz.1826) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8 dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r.   Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2002 r. Nr 80, poz. 717),
Rada Gminy w Domaszowicach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wzór deklaracji na podatek le�ny (DL-1),
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Okre�la siê wzór informacji o lasach (IL-1), stanowi¹-
cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Domaszowicach.

1963

Uchwa³a Nr X/65/03
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie okre�lenia wzorów deklaracji na podatek le�ny oraz wzoru informacji o lasach

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr III/15/2002 Rady Gminy w Do-
maszowicach z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie wzoru dekla-
racji na podatek le�ny oraz wzoru informacji o lasach.

§ 5. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

2. Uchwa³a zostanie podana do publicznej wiadomo�ci
poprzez wywieszenie na tablicach   informacyjnych w Urzêdzie
Gminy w Domaszowicach.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak
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Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym    (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z
1994r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz.
272 i Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 601; z 2001 r. Nr 81,
poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt
8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2002 r. Nr
80, poz. 717), Rada Gminy w Domaszowicach uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1. Okre�la siê wzór deklaracji na podatek rolny (IR-1),
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Okre�la siê wzór informacji o gruntach (DR-1), stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

1964

Uchwa³a Nr X/66/03
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie okre�lenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Domaszowicach.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr III/13/2002 Rady Gminy w Do-
maszowicach z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru dekla-
racji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.

§ 5. Uchwa³a zostanie podana do publicznej wiadomo�ci
przez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzêdzie Gmi-
ny w Domaszowicach.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak
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Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r., 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 2003r. Nr 80, poz. 717),
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Z 2002r. Nr 9,poz. 84, Nr 200, poz.1683,
z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039), art. 6 ust. 8 ustawy z
dnia 30 pa�dziernika 2002r. o podatku le�nym (Dz. U. Nr 220
poz. 1682 , z 2002r. Nr 216 poz. 1826) oraz art.6b ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94,
poz.431, z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91 poz. 409, z 1997r. Nr
43, poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998r. Nr 108 poz. 681, z 2001r.
Nr 81 poz.875, z 2002r. Nr 200 poz. 1680, z 2003r. Nr 110
poz.1039, Nr 162, poz.1568), Rada Miejska w G³ogówku uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie powo³ania inkasentów po-

1965

Uchwa³a Nr XI/90/2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 24 listopada 2003r.

w sprawie powo³ania inkasentów podatków pobieranych w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego.

datków pobieranych w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿-
nego, w za³¹czniku do uchwa³y - wykazie inkasentów dokonuje
siê nastêpuj¹cych zmian:

a) odwo³uje sie inkasenta podatków pobieranych w for-
mie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego - Styra Krystian, we
wsi Kierpieñ,

b) powo³uje siê inkasenta podatków pobieranych w for-
mie ³¹cznego zobowi¹zana pieniê¿nego - Karol Ficek, we wsi
Kierpieñ.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³o-
gówka.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

   Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
                                                                          Marek Pelka

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie  gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142 ,poz.1591
z  2002r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,  Nr 153
poz.1271 i Nr 214, poz.1816, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162
poz.1568) w zwi¹zku z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 14 , art.18,  art.
19 pkt 1 lit. d  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 , Nr 200,
poz.1683, z 2003 r. Nr 110 poz.1039), Rada Miejska w G³ubczy-
cach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Podatek od nieruchomo�ci
Ustala siê stawki podatku od nieruchomo�ci w nastêpu-

j¹cej wysoko�ci:
1) od budynków lub ich czê�ci :
a)mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,  0,46 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,                                                                         15,70 z³,

c) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-
czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej  po³o¿onych poza gra-
nicami administracyjnymi miasta, dotycz¹cej handlu detalicz-
nego bran¿y spo¿ywczo-przemys³owej ( Dzia³ 52 wg. PKD )od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,          15,62 z³,

1966

Uchwa³a  Nr XII/176/2003
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie  wprowadzenia  stawek w  podatkach  i  op³atach  lokalnych na terenie Miasta i Gminy G³ubczyce, dotycz¹-
cych podatku od nieruchomo�ci, podatku od posiadania psów, op³aty administracyjnej obowi¹zuj¹cych w 2004 roku.

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m 2

powierzchni u¿ytkowej,                                                   7,75 z³,
e) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie  udzielania �wiadczeñ zdrowotnych:
1/ w zakresie lecznictwa otwartego od 1 m2 powierzchni

u¿ytkowej,                                                                            3,00 z³
2/ w zakresie lecznictwa zamkniêtego od 1 m2 powierzch-

ni u¿ytkowej,                                                                            0,25 z³,
f) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej        5,50 z³,

2) od budowli :
a) wykorzystywanych bezpo�rednio do poprawy jako�ci

oraz przesy³u wody i od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i
oczyszczania �cieków  ich warto�ci okre�lonej na podstawie
art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7                                                     1,5%

b) od pozosta³ych budowli - ich warto�ci okre�lonej na
podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7      2%

3) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-

czej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków od 1 m2 powierzchni,                           0,54 z³
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b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni,                   3,28 z³,

c) pozosta³ych , w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni                          0,12 z³.

§ 2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci:
1) pozosta³e budynki lub ich czê�ci powierzchni u¿ytko-

wej, za wyj¹tkiem prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w tych
budynkach bêd¹cych w posiadaniu emerytów i rencistów, którzy
przekazali  gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Pañstwa,

2)pozosta³e budynki lub ich czê�ci powierzchni u¿ytkowej,
za wyj¹tkiem prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w tych
budynkach bêd¹cych w posiadaniu emerytów i rencistów, którzy
przekazali  gospodarstwa rolne w 10 letni¹ dzier¿awê w celu
nabycia prawa do emerytury, renty z ubezpieczenia spo³ecznego
rolników indywidualnych,

3) nieruchomo�ci lub ich czê�ci zajête na potrzeby jedno-
stek organizacyjnych Gminy dzia³aj¹cych w formie jednostek
bud¿etowych i zak³adów bud¿etowych.

§ 3 . Podatek od nieruchomo�ci p³atny jest w kasie Urzê-
du Miejskiego w G³ubczycach, u so³tysa (inkasenta podatkowe-
go) lub na konto tut. Urzêdu, w terminach okre�lonych w usta-
wie.

§ 4 . Podatek od posiadania psów
Ustala siê roczne stawki podatku od posiadania jednego

psa w wysoko�ci  30,00 z³ i ka¿dego nastêpnego.

§ 5 . Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do
30 czerwca 2004 r. u inkasenta , w kasie  lub na rachunek Urzê-
du Miejskiego w  G³ubczycach. Inkasentem podatku od posia-
dania psów jest Urz¹d Miejski G³ubczyce.

§ 6 . Op³ata administracyjna.
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynno�ci urzêdowe

wykonywane przez  pracowników samorz¹dowych, w nastêpu-
j¹cych wysoko�ciach :

1) za wydanie wypisu z planu zagospodarowania prze-
strzennego                                                                         12,00 z³,

2) za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania prze-
strzennego                                                             19,00 z³,

3) za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego                                                             29,00 z³.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ub-
czyc.

§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego oraz przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miej-
scach publicznych , wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzê-
du Miejskiego i opublikowanie w gazecie lokalnej "G³os G³ub-
czyc".

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn

1967

Uchwa³a  Nr XII/177/2003
Rady  Miejskiej  w  G³ubczycach

z dnia 27 listopada 2003r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych
i  zwolnieñ w tym podatku, obowi¹zuj¹cych w 2004 roku.

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2002r.

Nr 23 poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271

i Nr 214, poz.1816, z 2003r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568)  w

zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2 oraz art.12 ust. 4 z dnia 12 stycznia

1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9,

poz.84,  Nr 200, poz.1683 z 2003r. Nr 110 poz.1039), Rada Miej-

ska w G³ubczycach uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Ustala siê roczne stawki podatku od �rodków trans-

portowych, które wynosz¹ :

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie

ca³kowitej pojazdu :
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 Dopuszczalna masa ca³kowita  

( w tonach ) 

stawka  podatku   

(w z³otych) 

od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie 540 

powy¿ej 5,5 t do 9,0 t w³¹cznie 900 

powy¿ej 9,0 t i poni¿ej 12,0 t  1.080 

 

2.  Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita

(w tonach)

stawka  podatku  (w z³otych)

nie mniej ni¿ mniej ni¿

o� jezdna ( osie jezdne )

z zawieszeniem

pneumatycznym lub

uznanym za równowa¿ne

inne systemy

zawieszenia  osi

jezdnych

dwie osie

12 13 200 300

13 14 300 500

14 15 500 700

15 700 1.260

trzy osie

12 17 900 1.000

17 19 1.000 1.100

19 21 1.200 1.200

21 23 1.300 1.400

23 25 1.400 1.600

25 1.500 1.700

cztery osie i wiêcej

12 25 1.000 1.400

25 27 1.200 1.550

27 29 1.400 1.700

29 31 1.700 2.452,80

31 2.100 2.452.80
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3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹     lub naczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdu :

Dopuszczalna masa ca³kowita

(w tonach )

stawka  podatku

(w z³otych)

od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie 700

powy¿ej 5,5 t do 9,0 t w³¹cznie 1.000

powy¿ej 9,0 t i poni¿ej 12,0 ton 1.300

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub   przyczep¹ o masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita

(w tonach)

stawka  podatku  (w z³otych)

nie mniej ni¿ mniej ni¿
o� jezdna ( osie jezdne ) z
zawieszeniem

pneumatycznym lub

uznanym za równowa¿ne

inne systemy
zawieszenia  osi

jezdnych

dwie osie

12 18 200 200

18 25 400 500

25 31 600 1.000

31 1.600 1.937,76

trzy osie

12 40 1.600 1.730

40 2.100 2.548.65

5. Od przyczep i naczep ,które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê  ca³kowit¹  od 7 ton i poni-
¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
prowadzon¹ przez  podatnika   podatku  rolnego :

Dopuszczalna masa ca³kowita

( w tonach )

stawka  podatku

(w z³otych)

od 7 ton i poni¿ej 12 ton 350

6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê    ca³kowit¹ równ¹ lub  wy-
¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita

(w tonach)

stawka  podatku  (w z³otych)

nie m niej ni¿ mniej ni¿

o� jezdna ( osie jezdne )

z zawieszeniem

pneumatycznym lub

uznanym  za równowa¿ne

inne system y

zawieszenia  osi

jezdnych

jedna o�

12 18 200 200

18 25 350 400

25 500 800

dw ie osie

12 28 350 450

28 33 750 950

33 36 850 1.300

36 38 950 1.500

38 1.200 1.700

trzy osie

12 36 700 950

36 38 750 1.100

38 950 1.300
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7. Od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedze-
nia :

Od liczby miejsc do siedzenia stawka  podatku  (w z³otych)

mniej ni¿ 30 miejsc 700

równej i wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.400

§ 2. Zwalnia  siê  od  podatku  od �rodków  transportowych
pojazdy  wykorzystywane  wy³¹cznie dla potrzeb jednostek  bu-
d¿etowych i zak³adów bud¿etowych Gminy G³ubczyce a  stano-
wi¹ce ich w³asno�æ.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ub-
czyc.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego oraz przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miej-
scach publicznych , wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzê-
du Miejskiego w G³ubczycach i opublikowanie  w gazecie lokal-
nej "G³os G³ubczyc".

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie  gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142 ,poz.1591,
z 2002r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr 113 ,poz.984,Nr 153
poz.1271 i Nr 214, poz.1816, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162
poz.1568)  w zwi¹zku z art.19 pkt.1, lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2003 r. Nr 9, poz.84 , Nr 200, poz.1683,  Nr 110 poz.1039 ), Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê na terenie Miasta i Gminy  dzienne stawki
op³aty targowej  w  nastêpuj¹cej  wysoko�ci :

1. Za handel odbywaj¹cy siê na powierzchni 1 m2 nieza-
budowanej czê�ci   terenu targowiska (namiot, ³ó¿ko, wieszak,
podest, samochód, wiadro itp.)                                      1,80 z³.

2. Za handel ze sto³ów pod wiat¹ na powierzchni 1 m2

                                                              3,00 z³.
3. Za handel ze sto³ów pod wiat¹ za ka¿dy nastêpny "m2"

                                                              5,00 z³.

1968

Uchwa³a Nr XII/178/2003
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i op³atach lokalnych na terenie
Miasta i Gminy G³ubczyce, dotycz¹ca op³aty targowej obowi¹zuj¹cej w 2004 roku.

§ 2. 1.Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
i ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysoko�ci  14,64 % od
sumy zainkasowanych kwot.

2.Inkasentem op³aty targowej jest zarz¹dca prowadz¹cy
targowisko.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r. i podle-
ga og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
oraz przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych ,
wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzêdu Miejskiego i opubliko-
wanie w gazecie lokalnej "G³os G³ubczyc".

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie  gminnym  (Dz. U. z 2001r.Nr 142 ,poz.1591,
z 2002r.Nr 23, poz.220 , Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153
poz.1271 i Nr 214, poz.1816, z 2003r. Nr 80 poz.717,Nr 162
poz.1568) w zwi¹zku z art. 6 ust. 13  ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz.84 , Nr 200 , z 2003r. poz.1683, Nr 110 poz.1039), Rada
Miejska w G³ubczycach uchwala, co nastêpuje:

1969

Uchwa³a  Nr XII/179/2003
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie  zmiany  uchwa³y  Nr  III/21/2002  Rady  Miejskiej  w  G³ubczycach  z  dnia 16 grudnia 2002r.
w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo�ci, podatek rolny  i podatek le�ny oraz informacji

w sprawie podatku od nieruchomo�ci, podatku rolnego i podatku le�nego.

§ 1. Uchyla siê dotychczasow¹ tre�æ za³¹cznika nr 1 o
nazwie "DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomo�ci" i usta-
la now¹ o tej samej nazwie, stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 1 do niniej-
szej uchwa³y.

§ 2. Uchyla siê dotychczasow¹ tre�æ za³¹cznika nr 2 o nazwie
"IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomo�ci" i ustala now¹
o tej samej nazwie, stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
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§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego oraz przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miej-

scach publicznych , wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzêdu Miej-
skiego i opublikowanie w gazecie lokalnej "G³os G³ubczyc".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Edward Wo³oszyn
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r.o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717) i
art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.1683, z
2003 r. Nr 110, poz. 1039), Rada Miejska w Gogolinie uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gmi-
ny Gogolin i przeciwdzia³aj¹c bezrobociu, wprowadza siê zwol-
nienia od podatku od nieruchomo�ci, na warunkach okre�lo-
nych w niniejszej uchwale.

§ 2. Zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci dotycz¹:
1) gruntów, na których po wej�ciu w ¿ycie niniejszej uchwa-

³y, uruchomiona zosta³a nowa dzia³alno�æ produkcyjna lub us³u-
gowa, pod warunkiem utworzenia co najmniej trzech nowych
miejsc pracy;

2) budynków, budowli lub ich czê�ci oddanych do u¿ytku
po wej�ciu w ¿ycie niniejszej uchwa³y, w których uruchomiona zosta³a
dzia³alno�æ produkcyjna lub us³ugowa, pod warunkiem utworzenia w
nich co najmniej trzech nowych miejsc pracy;

3) w³a�cicieli lub posiadaczy zale¿nych nieruchomo�ci lub
ich czê�ci, posiadaj¹cych status bezrobotnego przez okres co
najmniej sze�ciu kolejnych miesiêcy i którzy po raz pierwszy
podejm¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹.

§ 3. Zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci przys³ugu-
j¹ wed³ug poni¿szych zasad:

1) przez okres jednego roku podatnikom, którzy utworzyli
co najmniej 3 miejsca pracy

 - w wysoko�ci 30% nale¿nego podatku rocznego;
2) przez okres dwóch lat podatnikom, którzy utworzyli co

najmniej 15 miejsc pracy
- w wysoko�ci 40% nale¿nego podatku rocznego;
3) przez okres trzech lat podatnikom, którzy utworzyli co

najmniej 50 miejsc pracy
- w wysoko�ci 50% nale¿nego podatku rocznego;
4) przez okres czterech lat podatnikom, którzy utworzyli co

najmniej 100 miejsc pracy
- w wysoko�ci 60% nale¿nego podatku rocznego;
5) przez okres jednego roku osobom, o których mowa w

§ 2 pkt 3 -  w wysoko�ci 50% nale¿nego podatku rocznego.

§ 4. Warunkiem zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci jest:
1) zatrudnienie osób zamieszka³ych w Gminie Gogolin za

po�rednictwem Powiatowego Urzêdu Pracy i przedstawienie
dokumentów potwierdzaj¹cych przyrost zatrudnienia w okresie
ostatnich dwunastu miesiêcy;

2) utrzymanie poziomu zatrudnienia przez ca³y okres zwol-
nienia od podatku;

3) z³o¿enie przez podatnika wniosku, w terminie do dwóch
miesiêcy od dnia utworzenia nowych miejsc pracy wraz z za³¹cz-
nikami:

a) za�wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alno�ci go-
spodarczej lub z rejestru przedsiêbiorców Krajowego Rejestru
S¹dowego (odpis pe³ny);

b) potwierdzenie przez Powiatowy Urz¹d Pracy zatrudnie-
nia osób bezrobotnych;

c) dokumenty potwierdzaj¹ce bie¿¹ce op³acanie sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne z okresu ostatnich dwunastu miesiêcy.

§ 5. 1. Okres zwolnienia od podatku, o którym mowa § 2,
rozpoczyna siê w nastêpnym miesi¹cu po z³o¿eniu wniosku.

2. Zwolnienia od podatku, o których mowa w § 2, nie pod-
legaj¹ ³¹czeniu.

3. W czasie korzystania ze zwolnienia podatnik mo¿e wnio-
skowaæ o zmianê okresu zwolnienia okre�lonego w § 3, przy
czym ³¹czny okres zwolnienia nie mo¿e przekroczyæ czterech lat.

4. Na pocz¹tku ka¿dego roku podatkowego, w terminie do
dnia 31 stycznia, podatnik korzystaj¹cy ze zwolnienia, zobowi¹-
zany jest przed³o¿yæ dokumenty potwierdzaj¹ce bie¿¹ce op³aca-
nie sk³adek ubezpieczenia spo³ecznego z okresu ostatnich dwu-
nastu miesiêcy.

§ 6. 1. W przypadku utraty uprawnieñ do zwolnienia, po-
datnik jest zobowi¹zany powiadomiæ pisemnie Urz¹d Miejski w
terminie czternastu dni od dnia wyst¹pienia okoliczno�ci powo-
duj¹cych utratê prawa do zwolnienia.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do tego
zwolnienia, poczynaj¹c od miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹-
cu, w którym utraci³ te warunki.

3. Podatnik, który nie dope³ni³ obowi¹zku okre�lonego w
ust. 1, traci prawo do zwolnienia od pocz¹tku roku podatkowe-
go, w którym wyst¹pi³y okoliczno�ci powoduj¹ce utratê tego pra-
wa.

4. Podatnik, który wprowadzi³ w b³¹d Urz¹d Miejski, co do
spe³nienia warunków, uprawniaj¹cych do uzyskania zwolnie-
nia, traci prawo do zwolnienia za ca³y okres, przez jaki korzysta³
ze zwolnienia.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3 i 4, zobowi¹zani s¹
do zap³aty podatku wraz z odsetkami za zw³okê od pocz¹tku
okresu zwolnienia, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pó�n.
zm.).

§ 7. Postanowienia niniejszej uchwa³y nie dotycz¹:
1) gruntów, budynków, budowli lub ich czê�ci, w których

prowadzona jest dzia³alno�æ handlowa na powierzchniach u¿yt-
kowych przekraczaj¹cych 1000 m2,

2) podatników posiadaj¹cych zaleg³e zobowi¹zania wo-
bec bud¿etu Gminy Gogolin,

3) podmiotów powsta³ych w wyniku komercjalizacji, pry-
watyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gogolina.

§ 9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gogolinie

Stanis³aw Kurzeja

1970

Uchwa³a Nr XIV/90/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 17 listopada 2003 r.

w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomo�ci.
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art.14 ust.3,
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 oraz Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr
110, poz.1039) - Rada Miasta Kêdzierzyn - Ko�le uchwala, co nastê-
puje:

§ 1. W § 4 uchwa³y Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu
Nr XLVI/564/2001 z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie wysoko-
�ci stawek podatku od posiadania psów, terminów p³atno�ci i
sposobu jego poboru, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1971

Uchwa³a Nr XV/172/2003
Rady Miasta Kêdzierzyn - Ko�le

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu Nr XLVI/564/2001 z dnia 29 listopada 2001r.
dotycz¹cej wysoko�ci stawek podatku od posiadania psów, terminów p³atno�ci i sposobu jego poboru.

1) skre�la siê wyrazy "Pani Krystyna Kukla (osiedle "Le-
�na")", a w ich miejsce wprowadza siê wyrazy "Pani Stefania
Borowiec (osiedle "Le�na")",

2) skre�la siê wyrazy "Pani Maria Prochera (osiedle "Po-
gorzelec")", a w ich miejsce wprowadza siê wyrazy "Pani Izabela
W¹sik (osiedle "Pogorzelec")".

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le

Ryszard Pacu³t

1972

Uchwa³a Nr XVI/144/03
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 pa�dziernika 2003r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomo�ci dla przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miejsca pracy
na terenie Gminy Kluczbork.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
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 2003r.
Nr 80, poz.717), oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96. poz.874, Nr 110, poz.1039),
Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1 Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci, budynki
lub ich czê�ci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci gospo-
darczej wykorzystywane przez przedsiêbiorców, którzy utworzyli
nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kluczbork, na nastêpuj¹-
cych zasadach:

a) za utworzenie od 3 do 5 w³¹cznie nowych miejsc pracy
przedsiêbiorca uzyskuje zwolnienie z podatku od nieruchomo-
�ci za 75 m2 powierzchni budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z
prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej w stosunku rocznym,
za ka¿de nowo utworzone miejsce pracy powy¿ej 2 etatów,

b) za utworzenie od 6 do 15 w³¹cznie nowych miejsc pracy
przedsiêbiorca uzyskuje zwolnienie z podatku od nieruchomo-
�ci za 115 m2 powierzchni budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z
prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej w stosunku rocznym,
za ka¿de nowo utworzone miejsce pracy powy¿ej 5 etatów,

c) za ka¿de nastêpne miejsce pracy przedsiêbiorca uzy-
skuje zwolnienie z podatku od nieruchomo�ci za 150 m2 po-
wierzchni budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alno�ci gospodarczej w stosunku rocznym.

2. Za nowo utworzone miejsce pracy, o którym mowa w
ust. 1, uwa¿a siê utworzenie jednego pe³nego etatu dla jednego
lub wiêcej pracowników.

3. Za wyj�ciowy stan zatrudnienia, który bêdzie podstaw¹
do wykazania utworzenia nowego miejsca pracy, przyjmuje siê
najwy¿szy stan zatrudnienia pracowników w przeliczeniu na pe³-
ne etaty w okresie 6 miesiêcy, jednak¿e nie mniej ni¿ �rednie
zatrudnienie z okresu 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c
zatrudnienia pierwszego pracownika objêtego zwolnieniem.

4. �rednie zatrudnienie, o którym mowa w ust.3, liczy siê
jako �redni¹ arytmetyczn¹ i zaokr¹gla siê do pe³nego etatu, przy
czym koñcówki o warto�ci poni¿ej 0,5 pomija siê, a koñcówki o
warto�ci 0,5 i wy¿szej zaokr¹gla siê w górê do pe³nego etatu.

5. Okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, wynosi
3 lata, licz¹c od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym utworzono nowe miejsce pracy daj¹ce pra-
wo do zwolnienia, natomiast stosuje siê od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wnio-
sek i spe³niono warunki okre�lone niniejsz¹ uchwa³¹.

6. Do wniosku przedsiêbiorca winien do³¹czyæ nastêpuj¹-
ce dokumenty:

a) potwierdzon¹ przez ZUS deklaracjê rozliczeniow¹ (for-
mularz ZUS DRA) z 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c za-
trudnienia pierwszego pracownika objêtego zwolnieniem (nie
dotyczy nowo powsta³ych podmiotów),
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b) potwierdzone przez ZUS zg³oszenie do ubezpieczenia
(formularz ZUS ZUA),

c) za�wiadczenia o niezaleganiu w nale¿nych podatkach i
op³atach w stosunku do w³a�ciwego Urzêdu Skarbowego i Za-
k³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych,

d) aktualny wypis z w³a�ciwego rejestru dotycz¹cej pro-
wadzonej dzia³alno�ci (nie dotyczy przedsiêbiorców wpisanych
do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej Urzêdu Miejskiego w
Kluczborku).

7. Potwierdzenie, o którym mowa w ust.6 lit. �a" i  �b" mo¿e
nast¹piæ w formie za�wiadczenia wydanego przez odpowiedni
oddzia³ ZUS. Za�wiadczenie powinno zawieraæ informacje o licz-
bie zatrudnianych osób (liczbie ubezpieczonych) oraz liczbie pra-
cowników w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy w rozbi-
ciu na poszczególne miesi¹ce.

8. Zwolnienie przyznaje siê na wniosek podatnika. Druk
wniosku stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2.1 Zwolnienia z podatku od nieruchomo�ci nie stosuje
siê w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy, w wyniku któ-
rych zatrudniono: pracowników m³odocianych, emerytów, renci-
stów oraz w przypadku przedsiêbiorców korzystaj¹cych z prefe-
rencji PFRON - w zwi¹zku z zatrudnianiem osób niepe³nospraw-
nych oraz refundacji wynagrodzeñ z Powiatowego Urzêdu Pracy
w zwi¹zku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac pu-
blicznych, interwencyjnych i praktycznej nauki zawodu.

2. Przepisów niniejszej uchwa³y nie stosuje siê do firm
ubezpieczeniowych i banków.

§ 3.1. Kwota zwolnienia nie mo¿e przekroczyæ 70% nale¿-
nego rocznego podatku liczonego proporcjonalnie do okresu
objêtego zwolnieniem w danym roku podatkowym.

2. Z wnioskiem o ulgê nale¿y wyst¹piæ nie pó�niej ni¿ w
terminie 6 miesiêcy od daty utworzenia pierwszego nowego
miejsca pracy objêtego zwolnieniem.

§ 4. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest nieposiadanie
zaleg³o�ci w p³atno�ci podatków i op³at na rzecz Gminy Klucz-
bork.

§ 5. W przypadku likwidacji nowo utworzonego miejsca
pracy, przedsiêbiorca zachowuje prawo do zwolnienia propor-
cjonalnie do pozosta³ej liczby nowo utworzonych miejsc pracy
lub traci prawo do zwolnienia.

§ 6. W przypadku nie utrzymania nowych miejsc pracy przez
okres zwolnienia lub posiadania zaleg³o�ci przez okres d³u¿szy
ni¿ 1 miesi¹c w podatkach i op³atach lokalnych na rzecz Gminy
Kluczbork, przedsiêbiorca traci prawo do zwolnienia lub propor-
cjonalnego zwolnienia, o którym mowa w §§ 1 i 5, z koñcem
miesi¹ca, w którym nast¹pi³o zdarzenie.

§ 7. 1. Przedsiêbiorca, któremu udzielono zwolnienia w
podatku od nieruchomo�ci,  zobowi¹zany jest do sk³adania kwar-
talnych za�wiadczeñ wydawanych przez ZUS o liczbie zatrudnio-
nych osób i liczbie pe³nych etatów w terminie 30 dni od dnia
zakoñczenia kwarta³u.

2. Przedsiêbiorca korzystaj¹cy ze zwolnienia zobowi¹zany
jest do pisemnego powiadomienia o ka¿dej zmianie w liczbie
osób (liczbie pracowników w przeliczeniu na pe³ny wymiar cza-
su pracy) nowo zatrudnionych w terminie 14 dni od daty zaj�cia
zmiany.

§ 8. Przedsiêbiorca, który nie dope³ni³ zobowi¹zania z §7,
nie mo¿e ubiegaæ siê o kolejne zwolnienie. Kwota nienale¿nie
wykorzystanej ulgi podlega zwrotowi wraz z nale¿nymi odsetka-
mi w terminie 14 od dnia dorêczenia decyzji.

§ 9.1 Zwolnienie z podatku, o którym mowa w § 1 ust. 1,
stanowi pomoc publiczn¹ w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o warunkach dopuszczalno�ci i nadzorowaniu pomocy
publicznej dla przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177).

2. W przypadku, gdy kwota planowanej pomocy na tworze-
nie nowych miejsc pracy w formie zwolnienia przewidzianego w
§ 1 ust. 1 niniejszej uchwa³y, ³¹cznie z pomoc¹ z tego samego
tytu³u uzyskan¹ przez przedsiêbiorcê w ró¿nych formach i z ró¿-
nych �róde³ w ci¹gu kolejnych 3 lat poprzedzaj¹cych dzieñ tego
udzielenia, przekracza kwotê bêd¹c¹ równowarto�ci¹ 100 ty�.
EURO, udzielenie tej pomocy nastêpuje zgodnie z §4 i §7 rozpo-
rz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 15 pa�dziernika 2002r. w spra-
wie dopuszczalno�ci pomocy regionalnej dla przedsiêbiorców
(Dz.U. z 2002r. Nr 186, poz. 1544).

§ 10.1 Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Kluczborku
Nr XXXII/250/2000 z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie zwolnie-
nia z podatku od nieruchomo�ci dla inwestorów tworz¹cych
nowe miejsca pracy oraz zmiany Nr XXXVII /280 /01 z dnia
30 maja 2001r., Nr XLVI /344 /02 z dnia 27 lutego 2002r.,
Nr LI / 375/ 02 z dnia 7 sierpnia 2002r. i Nr IX/77/03 z dnia
30 kwietnia 2003r.

2. Przedsiêbiorcy, którzy nabyli prawa do zwolnienia na
podstawie uchwa³y, o której mowa w ust 1, korzystaj¹ ze zwol-
nienia na dotychczasowych warunkach, do wyczerpania zwol-
nienia.

§ 11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Kluczborka.

§ 12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kêdzia



-7910 -     Poz.1972Województwa Opolskiego Nr 103
Dziennik Urzêdowy



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 103 - 7912 -    Poz.1972



- 7913 - Poz.1973-1974Województwa Opolskiego Nr 103

Dziennik Urzêdowy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie terytorialnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm./ art.18, art.19 pkt ld ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych /DZ. U. z 2002r. Nr 9,
poz. 84 z pó�n. zm./ w zwi¹zku z art.30 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U.
Nr 80, poz.717/, Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala:

§1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za wydawane wypi-
sy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego w wysoko�ci 50,00 z³ za jeden egzemplarz wypisu lub
wypisu i wyrysu.

§2. Op³ata, o której mowa w ust. 1 winna byæ regulowana
w formie gotówkowej w kasie Urzêdu Miejskiego w Kolonow-
skiem najpó�niej w dniu wydania wypisu b¹d� wypisu i wyrysu.

1973

Uchwa³a Nr IX/55/03
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 21 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy
z planów zagospodarowania  przestrzennego.

§3. Traci moc uchwa³a Nr III/22/98 Rady Miejskiej w Kolo-
nowskiem z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia
op³aty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy z planów za-
gospodarowania przestrzennego.

§4 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kolo-
nowskiego.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od jej opu-
blikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z pó�n. zm./, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i op³atach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z
pó�n.zm./, Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala:

§1. W ust.2 uchwa³y Nr XXIV/147/00 z dnia 29 grudnia
2000r. w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej po s³owie
"miejscowo�ci" dodaje siê:

�, a w miejscowo�ci Staniszcze Ma³e Pani Izabela Janik".

§2. W §1 uchwa³y Nr XII/70/99 z dnia 5 listopada 1999r. w
sprawie zarz¹dzenia poboru podatku le�nego w drodze inkasa
po s³owie "Kolonowskie" dodaje siê :

�, a we wsi Staniszcze Ma³e Pani Izabela Janik".

1974

Uchwa³a Nr X/59/03
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³ w sprawie ustalenia op³aty targowej, w sprawie zarz¹dzenia poboru podatku le�nego
 w drodze inkasa, w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Miasta i Gminy Kolonowskie.

§3. W §4 uchwa³y Nr II/12/02 z dnia 16 grudnia 2002r. w
sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na te-
renie Miasta i Gminy Kolonowskie dodaje siê pkt 3 o tre�ci:

�3. W miejscowo�ci Staniszcze Ma³e Pani Izabela Janik".

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kolo-
nowskiego.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej opubliko-
wania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568)
oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039,
Nr 188, poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953), uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od
nieruchomo�ci:

1) od gruntów:
a)  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-

czej, bez wzglêdu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków - 0,53 z³ od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych -3,41 z³ od 1 hektara powierzchni,

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku  publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 0,09 z³ od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich czê�ci:
 a) mieszkalnych- 0,45 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci  gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych  lub ich  czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci  gospodarczej - 15,00 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej,

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym  materia³em siewnym -7,70 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

 d)  zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie udzielania �wiadczeñ   zdrowotnych

                              - 3,49 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
 e) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³at-

nej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organiza-
cje po¿ytku publicznego -3,45 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) od budowli - 2%  ich warto�ci, okre�lonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7   ustawy  o podatkach i op³atach
lokalnych ,

 a) od budowli  przesy³owych i rozdzielczych wody, ruroci¹-
gów i przewodów sieci rozdzielczej  wody, od budowli s³u¿¹cych
do odprowadzania i oczyszczania �cieków - 1% ich warto�ci,
okre�lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych,

§ 2. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
1) nieruchomo�ci lub ich czê�ci, stanowi¹ce w³asno�æ

podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i
nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku, zajête na dzia³alno�æ
statutow¹ ,

2) nieruchomo�ci lub ich czê�ci zajête na publiczn¹ dzia-
³alno�æ kulturaln¹, rekreacyjn¹, sportow¹ i o�wiatow¹,

3) budynki pozosta³e bêd¹ce w posiadaniu osób, których
grunty gospodarstwa rolnego zosta³y w ca³o�ci lub w czê�ci
wydzier¿awione na podstawie umowy dzier¿awy, zawartej sto-
sownie do przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników,

4) nieruchomo�ci przeznaczone na cele obronno�ci i bez-
pieczeñstwa pañstwa oraz utrzymania porz¹dku publicznego.

Na podstawie art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84,
Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 110 poz. 1039) i art. 6b ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94
poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r.
Nr 43 poz. 272 i Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681, z
2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200 poz. 1680, z 2003 r.
Nr 110 poz. 1039) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 pa�dziernika
2002 r. o podatku le�nym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682, z 2002 r.
Nr 216 poz. 1826) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926, Nr 160 poz. 1083,
z 1998r. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 11 poz. 95, z 2000 r. Nr 94
poz. 1037, Nr 116 poz. 1216, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz.
1315, z 2001 r. Nr 16 poz. 166, Nr 39 poz. 459, Nr 42 poz. 475,
Nr 110 poz. 1189, Nr 125 poz. 1368, Nr 130 poz. 1452, z 2002 r.
Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 169 poz. 1387, z 2003 r.
Nr 130 poz. 1188, Nr 137 poz.1302), Rada Miejska uchwala:

1975

Uchwa³a Nr XIII/99/03
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 22 pa�dziernika 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

§ 1. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Rady Miejskiej Nr IV/32/2003
z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie inkasa podatków oraz ustale-
nia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso wyrazy Irena Grzywa
zastêpuje siê wyrazami Dorota Spyra.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kor-
fantowa.

§ 3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

1976

Uchwa³a Nr XIII/64/03
Rady Miejskiej w Le�nicy

z dnia  28 listopada  2003 r.

w sprawie okre�lenia stawek podatku od nieruchomo�ci i zwolnieñ w tym podatku.
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 2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹ nieru-
chomo�ci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr IV/14/2002 Rady Miejskiej w
Le�nicy z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia stawek
podatku od nieruchomo�ci i zwolnieñ w tym podatku.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Le-
�nicy.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od
dnia og³oszenia i ma zastosowanie do podatku nale¿nego od
1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568)
oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.
1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.
1840 i Nr 200, poz. 1953), uchwala siê , co nastêpuje:

§ 1 W uchwale Nr IV/17/98 Rady Miejskiej w Le�nicy z
dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia op³aty administra-
cyjnej, zmienionej uchwa³¹ Nr IV/16/02 Rady Miejskiej w Le�ni-
cy z dnia 12 grudnia 2002 r., zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie
ustalenia op³aty administracyjnej, § 2 otrzymuje brzmienie:

  �§ 2. Ustala siê   stawkê op³aty  za wydanie wypisu i
wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

1977

Uchwa³a Nr  XIII/65/03
Rady Miejskiej w Le�nicy

z dnia 28 listopada 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej.

go lub ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy, obejmuj¹cego:

- do 3 dzia³ek geodezyjnych w³¹cznie 65,-z³,
- od 4 do 5 dzia³ek geodezyjnych w³¹cznie 90,-z³,
- powy¿ej 5 dzia³ek geodezyjnych          190,-z³".

    § 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Le-
�nicy.

    § 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

    § 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ

1978

Uchwa³a Nr  XIII/66/03
Rady Miejskiej w Le�nicy

z dnia  28 listopada 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od posiadania psów, terminów p³atno�ci
i sposobu jego poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568)
oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.
1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.
1840 i Nr 200, poz. 1953), uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/114/92 Rady Miejskiej w Le�nicy z
dnia 15 stycznia 1992 r. w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek
podatku od posiadania psów, terminów p³atno�ci i sposobu
jego poboru, zmienionej uchwa³¹ Nr IV/17/02 Rady Miejskiej w

Le�nicy z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w spra-
wie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od posiadania psów,
terminów p³atno�ci i sposobu jego poboru, § 1 otrzymuje brzmienie:

�§ 1. Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od
posiadania psów:

     1) dla osób utrzymuj¹cych psa w celu pilnowania bu-
dynku mieszkalnego                                                               28,-z³,

     2) dla pozosta³ych osób             50,-z³."

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Le-
�nicy.
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§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie  czternastu dni
od dnia og³oszenia i ma zastosowanie do podatku  nale¿nego
od 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591,
z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214
poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art.5 ust.1 i 4 oraz art.7
ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, z 2002r. Nr 200 poz.1683,
z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz.1039), Rada Gminy w Lubszy
uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  Okre�la  siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od
nieruchomo�ci;

1/ od gruntów:
    a/ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-

czej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków, od 1 m2  powierzchni                               -  0,63 z³

    b/ pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni                 -   3,41 z³

    c/ od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie od-
p³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez orga-
nizacje po¿ytku publicznego od  1 m2 powierzchni         -  0,20 z³

2/ od budynków lub ich czê�ci :
a/ mieszkalnych, od 1m2  powierzchni u¿ytkowej -  0,52 z³
b/ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na pro-
wadzenie  dzia³alno�ci    gospodarczej od 1m2 powierzchni u¿yt-
kowej                                                                                   -  15,50 z³,

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 9 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,
z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214
poz.1806 i Nr 80 poz.717, z 2003r. oraz art.6 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94
poz.431, z 1994 r. Nr 1 poz.3, z 1996 r. Nr 91 poz.409, z 1997 r.
Nr 43 poz.272, Nr 137 poz.926, z 1998r. Nr 108 poz.681, z 2001 r.
Nr 81 poz.875, z 2002r. Nr 200 poz.1680, z 2003r. Nr 110
poz.1039), Rada Gminy w Lubszy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Obni¿a siê cenê ¿yta stanowi¹c¹ podstawê wymiaru
podatku rolnego na 2004 rok do kwoty 32,45 z³ za kwintal.

1979

Uchwa³a Nr XII/80/2003
Rady Gminy Lubsza

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie obni¿enia ceny ¿yta, stanowi¹cej podstawê wymiaru podatku rolnego na 2004 rok.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lubsza.

§ 3. 1.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku  Urzêdowym Województwa Opolskiego.

2.Uchwa³a podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy i w prasie lokalnej.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubsza

Józef Poterek

1980

Uchwa³a Nr XII/81/2003
Rady Gminy Lubsza

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ od tego podatku na 2004 rok.

c/ zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie obrotu  kwalifikowanym materia³em siewnym, od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej                                                          -  8,11 z³,
d/ zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie udzielania   �wiadczeñ zdrowotnych , od 1m2 powierzch-
ni u¿ytkowej                                                                             -  3,49 z³,

e/ pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej         -   4,- z³,

3/ od budowli - od ich warto�ci okre�lonej na podstawie
art.4 ust.1 pkt 3 i  ust.3-7:

a/ sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej                      - 0,3 %
b/ pozosta³ych budowli                                                    - 2 %.

§ 2. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci, z wyj¹t-
kiem wykorzystywanych   do prowadzenia dzia³alno�ci gospo-
darczej nieruchomo�ci lub ich czê�ci, zajête na:

   a/ dzia³alno�æ kultury i sztuki,
   b/ dzia³alno�æ jednostek ochrony przeciwpo¿arowej,
   c/ dzia³alno�æ gminnych jednostek organizacyjnych,
   d/ stodo³y,
   e/ cele obronno�ci i bezpieczeñstwa pañstwa oraz utrzy-

mania porz¹dku   publicznego.
2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci - nierucho-

mo�ci lub ich czê�ci zajête   na dzia³alno�æ kultury fizycznej,
sportu i rekreacji.
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§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lub-
sza.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2003r. traci moc uchwa³a Nr II/14/
2002r. z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nierucho-
mo�ci.

§ 5. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³osze-
nia w Dzienniku    Urzêdowym Województwa Opolskiego.

3. Uchwa³a podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy i prasie lokalnej.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubsza

Józef Poterek

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214
poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717/ oraz art.10 ust.1 i 2,art.12
ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach
lokalnych /Dz.U. z 2002r.Nr 9 poz.84, z 2002r. Nr 200 poz. 1683,
z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039/, Rada Gminy w Lubszy
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od
�rodków transportowych:

 1.Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

    a/ od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie               - 400,-z³,
    b/ powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie            -  500,-z³,
    c/ powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton                  -  700,-z³.
2.Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneu-

matycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o do-
puszczalnej masie ca³kowitej:

   a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton;
      - o liczbie osi - dwie                                  -  700,-z³
      - o liczbie osi - trzy                                   -   800,-z³,
   b/ równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
      - o liczbie osi -  trzy                                    -  1.100,-z³
      - o liczbie osi - cztery i wiêcej                 -   1.200,-z³,
   c/ równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
      - o liczbie osi - cztery i wiêcej                 -   1.700,-z³.
3.Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem za-

wieszenia osi jezdnych   o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
  a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton;
      - o liczbie osi - dwie                                 -   1.300,-z³
      - o liczbie osi - trzy                                   -    1.300,-z³,
  b/ równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton;
      -o liczbie osi - trzy                                      -    1.600,-z³
      -o liczbie osi - cztery i wiêcej                  -    1.600,-z³.
4.Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-

nych do u¿ywania  ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u   pojazdów:

 a/ od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton                    -   470,-z³,
 b/ od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton                       -   600,-z³,
 c/ od 9 ton i poni¿ej 12 ton                          -   800,-z³.
5.Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-

nych do u¿ywania   ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-
wa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u  pojazdów:

1981

Uchwa³a Nr XII/82/2003
Rady Gminy  Lubsza

z dnia 28 listopada 2003r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.

 a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
    - o liczbie osi - dwie -                            -   900,-z³,
 b/ równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
    - o liczbie osi - dwie                              -  1.500,-z³,
 c/ równej lub wy¿szej  ni¿ 36 ton:
    - o liczbie osi - dwie                              -  1.600,-z³
    - o liczbie osi - trzy                               -   1.800,-z³.
6.Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-

nych do u¿ywania   ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:

 a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
    - o liczbie osi - dwie                            -  1.400,-z³,
 b/ równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton ;
    - o liczbie osi - dwie                            -  2.000,-z³.
7.Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silniko-

wym posiadaj¹   dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni-
¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem  zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika  podatku rolnego:

  - od 7 ton i poni¿ej 9 ton                         -  550,-z³,
  - od 9 ton i poni¿ej 12 ton                       -  750,-z³.
8.Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycz-

nym  lub zawieszeniem  uznanym za równowa¿ne o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej  zespo³u pojazdów   z wyj¹tkiem zwi¹za-
nych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹  rolnicz¹ prowadzon¹ przez  po-
datnika podatku rolnego:

 a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
    -  o liczbie osi - jedna                          -  700,-z³,
 b/ równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
    -  o liczbie osi - jedna                          -  850,-z³
    -  o liczbie osi - dwie                           -  950,-z³,
c/ wy¿szej ni¿ 36 ton:
     - o liczbie osi  - dwie                         -  1.200,-z³
     - o liczbie osi - trzy                           -  1.200,-z³.
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawiesze-

nia osi jezdnych  o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów z wyj¹tkiem zwi¹zanych  wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rol-
nicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku  rolnego:

  a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i niniejszej ni¿ 18 ton:
      - o liczbie osi - jedna                        -    950,-z³,
  b/ równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
      - o liczbie osi - jedna                        -  1.100,-z³
      - o liczbie osi - dwie                         -  1.300,-z³,
   c/ wy¿szej ni¿ 36 ton:
      - o liczbie osi - dwie                         -  1.700,-z³
      - o liczbie osi - trzy                          -   1.700,-z³.
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10. Od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia:
   a/ mniej ni¿ 30 miejsc                         -    1.000,-z³
   b/ równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc   -    1.300,-z³.

§ 2.  1. Zwalnia siê od podatku od �rodków transporto-
wych �rodki transportowe    wykorzystywane wy³¹cznie do po-
trzeb jednostek i zak³adów bud¿etowych  Urzêdu Gminy i stano-
wi¹ce ich w³asno�æ, z wyj¹tkiem zwolnieñ dotycz¹cych pojaz-
dów, o których mowa w § 1 pkt: 2,3,5,6,8,9.

2. Zwalnia siê od podatku od �rodków transportowych
samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od
3,5 tony i poni¿ej 12 ton, zwi¹zane wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹

rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego nie pro-
wadz¹cego dzia³alno�ci gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lubsza.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i obowi¹zuje od roku 2004.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubsza

Józef Poterek

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ), art. 5, art. 6 ust. 13 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.
1039 i Nr 188, poz. 1840), Rada Gminy £ubniany uchwala, co nastêpuje
:

§1. Okre�la siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nierucho-
mo�ci :

1) od gruntów :
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej, bez

wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,55 z³ od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elek-
trowni   wodnych  - 3,10 z³ od 1 ha powierzchni,

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statu-
towej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku pu-
blicznego - 0,15 z³ od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich czê�ci :
a) mieszkalnych oraz zajêtych wy³¹cznie na potrzeby mieszka-

niowe - 0,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz

od czê�ci    budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³al-
no�ci gospodarczej  - 16 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

1982

Uchwa³a Nr IX/56/03
Rady Gminy £ubniany

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ od tego podatku.

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 7,50 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych  na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie
�wiadczeñ  us³ug zdrowotnych - 3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statu-
towej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku pu-
blicznego -  3,80 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) od budowli - 2 % ich warto�ci okre�lonej na podstawie art.4
ust.1 pkt 3 i ust. 3-7.

§2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci : budynki, budowle
i grunty stanowi¹ce w³asno�æ ( wspó³w³asno�æ ) albo bêd¹ce w po-
siadaniu ( wspó³posiadaniu ) lub trwa³ym zarz¹dzie jednostek s³u¿by
zdrowia, obrony cywilnej, policji, jednostek kultury, stra¿y po¿arnej,
klubów sportowych, placówek prowadz¹cych dzia³alno�æ charytatyw-
no - opiekuñcz¹ oraz budynki, budowle i grunty zajête na potrzeby
zaopatrzenia lokalnej spo³eczno�ci w wodê i odprowadzenie �cieków.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.

                 Przewodnicz¹cy Rady Gminy £ubniany
Marian Ko³odziej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717) art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz.
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683;  z 2003 r. Nr 96, poz.
874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840 ), Rada Gminy £ub-
niany uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Okre�la siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od
�rodków transportowych, zgodniez za³¹cznikiem do niniejszej
uchwa³y.

1983
Uchwa³a Nr IX/57/03

Rady Gminy £ubniany

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie podatku od �rodków transportowych.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £ub-
niany.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.

§ 4. Z up³ywem  dnia 31 grudnia 2003 r. traci moc uchwa³a
Nr II/9/02 Rady Gminy £ubniany z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych.

                                                                 Przewodnicz¹cy Rady
Gminy £ubniany

                                                         Marian Ko³odziej
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z
2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9,
poz.84, Nr 200,poz.1683; z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr110, poz.1039
i Nr 188, poz. 1840), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.431, z 1994r.
Nr 1,poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr
137, poz.926, z 1998 r. Nr 108, poz.681, z 2001 r. Nr 81, poz.875,
z 2002 r. Nr 200, poz.1680, z 2003 r. Nr 110, poz.1039), oraz art.
6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym
oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z
2002 r.), Rady Gminy £ubniany uchwala, co nastêpuje :

§1. 1) W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y :
a) w pkt 2, po wyrazie ,,pozosta³e" dodaje siê zapis ,,w tym

zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po-
¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego",

1984

Uchwa³a Nr  IX/58/03
Rady Gminy £ubniany

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/10/02 Rady Gminy £ubniany z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru informacji o
nieruchomo�ciach, obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz wzoru deklaracji na podatki: od nieruchomo�ci,

rolny i le�ny.

b) w pkt 5 lit. c, po wyrazie ,,pozosta³e" dodaje siê zapis ,,w
tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego",

2) W za³¹czniku nr 2 do uchwa³y :
a) w pkt 2, po wyrazie ,,pozosta³e", dodaje siê zapis ,,w tym

zajêtych na  prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po-
¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego",

b) w pkt 6, po wyrazie ,, pozosta³e", dodaje siê zapis ,,w
tym zajêtych na   prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego".

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.

                                                                               Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £ubniany

                                                                                  Marian Ko³odziej

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6, ust. 13, art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z
2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê na obszarze Gminy Niemodlin nastêpu-
j¹ce, roczne stawki podatku od nieruchomo�ci:

1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,

bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,60 z³ od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,38 z³ od 1 ha powierzchni,

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 0,17 z³ od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych - 0,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na pro-

1985

Uchwa³a Nr XI/91/03
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie okre�lenia stawek podatku od nieruchomo�ci oraz obowi¹zuj¹cych wzorów formularzy, zawieraj¹cych
dane dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomo�ci.

wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej - 16,50 z³ od 1m2 po-
wierzchni u¿ytkowej,

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym

                                 - 7,80 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych
                               - 3,49 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 3,70 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) od budowli - 2 % ich warto�ci okre�lonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokal-
nych.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
1) nieruchomo�ci lub ich czê�ci zajête na �wietlice, kluby

kulturalno-o�wiatowe, biblioteki, domy kultury z wyj¹tkiem nie-
ruchomo�ci lub ich czê�ci wynajmowanych na prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej,

2) nieruchomo�ci lub ich czê�ci s³u¿¹ce zapewnieniu bez-
pieczeñstwa i porz¹dku publicznego,

3) nieruchomo�ci zajête na potrzeby jednostek organiza-
cyjnych, zajmuj¹cych siê zaopatrywaniem w wodê oraz oczysz-
czaniem �cieków komunalnych,

4) budynki nale¿¹ce do osób, których g³ównym �ród³em
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utrzymania jest emerytura lub renta z tytu³u przekazania gospo-
darstwa rolnego na rzecz Skarbu Pañstwa:

a) zamieszkuj¹cych samotnie,
b) zamieszkuj¹cych wspólnie z inn¹ osob¹ (osobami),

utrzymuj¹c¹ siê wy³¹cznie z emerytury lub renty,
5) grunty osób wymienionych w pkt 4 o powierzchni nie

przekraczaj¹cej 30 arów,
6) grunty stanowi¹ce mienie komunalne nie oddane w

posiadanie zale¿ne,
7) nieruchomo�ci gminne s³u¿¹ce ochronie przeciwpo-

¿arowej.
§ 3. Okre�la siê obowi¹zuj¹ce wzory formularzy:
1) dla osób fizycznych - informacja o nieruchomo�ciach i

obiektach budowlanych - wzór IN-1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y,

2) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek nie maj¹cych osobowo�ci prawnej, jednostek organiza-

cyjnych Agencji W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa a tak¿e jed-
nostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Le�ne-
go Lasy Pañstwowe - deklaracja na podatek od nieruchomo�ci
- wzór DN-1, stanowi¹ca za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w
Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia
stawek podatku od nieruchomo�ci.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nie-
modlina.

§ 6. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Czes³aw Paszkowski
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Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z
2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.
1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953), art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Na obszarze Gminy Niemodlin okre�la siê roczne
stawki podatku od �rodków transportowych - jak w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr III/8/2002 Rady Miejskiej w
Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie okre�lenia
wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych, zmie-
niona uchwa³¹ Nr V/41/03 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia
14 lutego 2003 r.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nie-
modlina.

§ 4. 1.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Czes³aw Paszkowski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XI/92/03

Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 27 listopada 2003 r.

Stawki podatku od �rodków transportowych

1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

-od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie w wieku do 10 lat  w³¹cznie
        535,00 z³

-od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                                585,00 z³

-powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie w wieku do 10 lat
w³¹cznie                                                                        760,00 z³

1986

Uchwa³a Nr XI/92/03
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych.

-powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                    860,00 z³

-powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton w wieku do 10 lat w³¹cznie
                                                                                1.020,00 z³

-powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                            1.120,00 z³.

2. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

-od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton w wieku do 10 lat w³¹cznie
                                                                                1.020,00 z³

-od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                            1.220,00 z³.

3. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, z wyj¹t-
kiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowa-
dzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

-od 7 ton i poni¿ej 12 ton w wieku do 10 lat w³¹cznie
                                                                                    660,00 z³

-od 7 ton i poni¿ej 12 ton w wieku powy¿ej 10 lat   760,00 z³

4. Od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do sie-
dzenia:

-mniej ni¿ 30 miejsc w wieku do 10 lat w³¹cznie   920,00 z³

-mniej ni¿ 30 miejsc w wieku powy¿ej 10 lat    1.120,00 z³

-równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc w wieku do 10 lat w³¹cznie
                                                                                             1.520,00 z³

-równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                            1.750,00 z³.

5. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
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Liczba osi i dopuszczalna masa

ca³kowita (w tonach) Stawka podatku w z³otych

nie mniej ni¿ mniej ni¿

o� jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równowa¿ne

inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

1 2 3 4

Dwie osie

12 18 1.700,00 1.750,00

18 1.800,00 1.850,00

Trzy osie

12 25 2.000,00 2.050,00

25 2.100.00 2.150,00

Cztery osie i wiêcej

12 29 2.150,00 2.250,00

29 2.250,00 2.452,80

Liczba osi i dopuszczalna masa

ca³kowita (w tonach) Stawka podatku w z³otych

nie mniej ni¿ mniej ni¿

o� jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równowa¿ne

inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

1 2 3 4

Dwie osie

12 18 1.690,00 1.740,00

18 31 1.760,00 1.810,00

31 37 1.830,00 1.937,76

37 2.250,00 2.300,00

Trzy osie

12 40 1.800,00 1.830,00

40 2.300,00 2.548,65

6. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy-
¿szej ni¿ 12 ton:



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 103   Poz. 1986-1987- 7929 -

Liczba osi i dopuszczalna masa

ca³kowita (w tonach) Stawka podatku w z³otych

nie mniej ni¿ mniej ni¿

o� jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równowa¿ne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

1 2 3 4

Jedna o�

12 860,00 910,00

Dwie osie

12 37 1.120,00 1.291,07

37 1.475,00 1.699,87

Trzy osie

12 38 1.400,00 1.447,00

38 1.520,00 1.570,00

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 , z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953), art. 18
ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717),
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Okre�la siê na terenie Gminy Niemodlin dzienn¹
stawkê op³aty targowej w wysoko�ci:

1) przy sprzeda¿y z samochodu        - 20,00 z³,

2) przy sprzeda¿y ze stoiska lub straganu przeno�nego
       - 10,00 z³,

3) przy sprzeda¿y z rêki, kosza, skrzynki, wiadra (od osoby)
         - 5,00 z³.

1987

Uchwa³a Nr XI/93/03
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci dziennej stawki op³aty targowej.

2. Op³ata targowa p³atna jest w dniu prowadzenia sprze-
da¿y.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr III/9/2002 Rady Miejskiej w
Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia
wysoko�ci dziennych stawek op³aty targowej.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nie-
modlina.

§ 4. 1.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Czes³aw Paszkowski

7. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia-
³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rol-
nego:
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Na podstawie art. 18 oraz art. 19 pkt 1 lit. d, pkt 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.
1953), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹-
ce czynno�ci urzêdowe:

1) za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy oraz ze studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - 100,00 z³,

2) za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy oraz ze studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy -80,00 z³.

§ 2. 1. Op³aty okre�lone w § 1 uiszcza siê w dniu dokona-
nia czynno�ci objêtej op³at¹.

1988

Uchwa³a Nr XI/94/03
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie wprowadzenia oraz okre�lenia wysoko�ci op³at administracyjnych.

2. Zarz¹dza siê pobór op³aty administracyjnej w drodze
inkasa.

3. Okre�la siê Urz¹d Miejski w Niemodlinie inkasentem
op³at administracyjnych.

4. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso op³at administra-
cyjnych w wysoko�ci 10 % zainkasowanych kwot.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr III/10/2002 Rady Miejskiej w
Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia
i okre�lenia wysoko�ci op³at administracyjnych.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nie-
modlina.

§ 5. 1.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Czes³aw Paszkowski

Na podstawie art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,  z 1994 r. Nr 1,
poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137,
poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875,
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162,
poz. 1568), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Obni¿a siê �redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierw-
szych trzech kwarta³ów 2003 roku, przyjmowan¹ jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok 2004 na obszarze Gminy Nie-
modlin, okre�lon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego z dnia 17 pa�dziernika 2003 r., og³oszonym w
Monitorze Polskim Nr 49, poz. 771, z kwoty 34,57 z³ za 1 q do
kwoty 32,00 z³ za 1 q.

1989

Uchwa³a Nr XI/95/03
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie obni¿enia �redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003 roku,
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Niemodlin.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nie-
modlina.

§ 3. 1.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

2.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Czes³aw Paszkowski
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Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9  poz. 84, Nr 200 poz.1683), Rada
Gminy w Olszance ustala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wysoko�æ stawek podatku od nierucho-
mo�ci:

1/ od budynków lub ich czê�ci:
a/  mieszkalnych od 1 m2  powierzchni u¿ytkowej;         - 0,51 z³
b/  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-

czej  oraz od  budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych
na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej od 1 m2     powierzchni
u¿ytkowej;                                                                        - 15,00 z³

c/  zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym

od 1 m2  powierzchni u¿ytkowej;                                     - 8,06 z³
d/  zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej  w

zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych   od 1 m2  powierzch-
ni u¿ytkowej;                                                                           -  3,46 z³

e/   pozosta³ych od 1 m2  powierzchni u¿ytkowej   - 4,50 z³
2/ od budowli - 2% ich warto�ci,

1990

Uchwa³a Nr XI/121/2003
Rady Gminy w Olszance

z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie okre�lenia stawek podatku od nieruchomo�ci na  2004 rok.

3/ od gruntów:
a/ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni;          - 0,62 z³
b/  pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni;           - 3,38 z³
 c/  pozosta³ych od 1 m2 powierzchni.                       -  0,30 z³.

§ 2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci,  nierucho-
mo�ci lub ich czê�ci zajête na prowadzenie jednostek i zak³a-
dów bud¿etowych i instytucji kultury finansowanych z bud¿etu
Gminy Olszanka.

§3. Realizacjê uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ol-
szanka.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia i ma zastosowanie w roku podatkowym 2004.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591, z 2002r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 14  ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683), Rada Gminy w Olszan-
ce ustala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w
wysoko�ci 50,00 z³ rocznie.

§2. 1. Podatek jest p³atny w dwóch równych ratach, w ter-
minie do 15 marca i 15 wrze�nia roku podatkowego lub w termi-
nie 14 dni od dnia wej�cia w posiadanie psa, bez wezwania, u
so³tysa wsi, w kasie Urzêdu Gminy lub bezpo�rednio na konto
Urzêdu Gminy w Olszance.

2. Podatek pobiera siê w po³owie stawki, je¿eli osoba
wesz³a w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3. 1. Na inkasentów podatku od posiadania psów usta-
la siê so³tysów poszczególnych wsi.

1991

Uchwa³a Nr XI/123/2003
Rady Gminy w Olszance

z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie okre�lenia stawki podatku od posiadania psów, zasad  ustalania i poboru oraz terminów p³atno�ci podat-
ku, okre�lenia inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnieñ

z podatku od posiadania psów w 2004 roku.

2. Za pobór podatku ustala siê wynagrodzenie w wysoko-
�ci 20% pobranej przez inkasenta kwoty podatku.

§ 4. Wprowadza siê zwolnienia z podatku od  posiadania
psów z tytu³u:

- posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania bu-
dynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych -po dwa psy na ka¿-
dy budynek mieszkalny i po jednym na ka¿dy lokal mieszkalny;

- posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania
obiektów, na których prowadzona jest dzia³alno�æ gospodarcza
inna ni¿ rolnicza lub le�na - po dwa na ka¿dy obiekt.

§ 5. Realizacjê uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia i ma zastosowanie w roku podatkowym 2004.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591,z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717) art. 13 e ustawy z dnia
15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. 91, poz. 409, z 1997 r.
Nr 4 3, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z
2001 r. Nr 81, poz.875 i z 2002 r. Nr 200  poz. 1680 ), Rada Gminy
w Olszance ustala, co nastêpuje:

§ 1. Zwalnia siê z podatku rolnego  grunty zajête na pro-
wadzenie jednostek i zak³adów bud¿etowych i instytucji kultury
finansowanych z bud¿etu Gminy Olszanka.

1992

Uchwa³a Nr  XI/124/2003
Rady Gminy w Olszance

z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnieñ w podatku rolnym.

Na podstawie art.10 ust.1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z
2002 r. Nr 9 poz.84 z pó�n. zm.), Rada Gminy w Pokoju uchwala,
co nastêpuje:

§2. Realizacjê uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ol-
szanka.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia i ma zastosowanie w roku podatkowym 2004.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

1993

Uchwa³a Nr  XI/101/2003
Rady Gminy w Pokoju

z dnia  17 listopada 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.

§ 1. Okre�la siê wysoko�æ stawek podatku od �rodków
transportowych:

1. a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej pojazdu od 3,5 ton do5,5 ton w³¹cznie w zale¿no-
�ci od roku produkcji i posiadania katalizatora spalin:

S ta w k a  p o d a tk u  w  z ³o ty c h  S a m o c h o d y  w y p r o d u k o w a n e  

 

 
S p e ³n ia  n o r m y  c z y s to � c i  

sp a lin  E U R O  lu b  p o s ia d a  

k a ta liz a to r  

p o z o s ta ³e  

d o  1 9 9 0 r  w ³¹ c z n ie  5 5 0 ,0 0  z ³  6 1 0 ,0 0  z ³  

p o  1 9 9 0 r  4 9 0 ,0 0  z ³  5 5 0 ,0 0  z ³  

 

      b) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej pojazdu od 5,5 ton do  9 ton w³¹cznie w zale¿no�ci
od roku produkcji i posiadania katalizatora spalin:

S ta w k a  p o d a tk u  w  z ³o ty ch  S a m o ch o d y  

w y p ro d u k ow a n e S p e³n ia  n o rm y  czy sto �c i 

sp a lin  E U R O  lu b  p o siad a  

k a ta liza to r  

p o zo sta ³e  

d o  1 9 9 0 r w ³¹czn ie  9 2 0 ,0 0  z ³ 1 .0 2 0 ,0 0  z ³ 

          p o  1 9 9 0 r 8 2 0 ,0 0  z ³                    9 2 0 ,0 0  z ³ 
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S ta w k a  p o d a tk u  w  z ³o ty ch  S a m o ch o d y  

w y p ro d u k ow a n e S p e³n ia  n o rm y  czy sto �c i 

sp a lin  E U R O  lu b  p o siad a  

k a ta liza to r  

p o zo sta ³e  

d o  1 9 9 0 r w ³¹czn ie  1 .1 1 0 ,0 0  z ³ 1 .2 3 0 ,0 0  z ³ 

          p o  1 9 9 0 r 9 9 0 ,0 0  z ³ 1 .1 1 0 ,0 0  z ³ 

 

- o liczbie osi - trzy                                       kwota 1.830,00 z³
 - o liczbie osi- cztery i wiêcej                    kwota 1.830,00z³
b) nie mniej ni¿  18 ton, a mniej ni¿ 26 ton:
- o liczbie osi - trzy                                         kwota 2.030,00 z³
- o liczbie osi - cztery i wiêcej                     kwota 2.230,00 z³
c) nie mniej ni¿ 26 ton, a mniej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi - trzy                                         kwota 2.030,00 z³
-  o liczbie osi - cztery i wiêcej                 kwota 2.230,00 z³
d) nie mniej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi - cztery i wiêcej                    kwota 2.452,80 z³.

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 ton i poni¿ej 12
ton w zale¿no�ci od roku produkcji i posiadania katalizatora
spalin:

Stawka podatku w z³otych

Spe³nia normy czysto�ci spalin

EURO lub posiada katalizator

pozosta³e

do 1990r w³¹cznie 1.290,00 z³ 1.430,00 z³

po 1990r 1.150,00 z³ 1.290,00 z³

5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-
wa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej  zespo³u pojazdów:

a) nie mniej ni¿ 12 ton, a mniej ni¿ 18 ton:
-  o liczbie osi - dwie                                    kwota 1.700,00 z³
-   o liczbie osi - trzy                                      kwota  1.730,00z³
b) nie mniej ni¿ 18 ton, a mniej ni¿ 36 ton:
- o liczbie osi - dwie                                   kwota 1.750,00 z³
  -    o liczbie osi - trzy                                               kwota 1.780,00z³
c) nie mniej ni¿ 36 ton:
- o liczbie osi - dwie                                     kwota 2.210,00 z³
- o liczbie osi - trzy                                        kwota 2.300,00 z³.

6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym sys-
temem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej zespo³u pojazdów:

a) nie mniej ni¿ 12 ton, a mniej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie                                  kwota 1.700,00 z³
  -    o liczbie osi -  trzy                                                 kwota 1.730,00z³
b) nie mniej  ni¿ 18 ton, a mniej ni¿ 36 ton:
- o liczbie osi - dwie                                   kwota 1.790,00 z³
- o liczbie osi - trzy                                           kwota 1.800,00z³

c) nie mniej ni¿ 36 ton, a mniej ni¿ 40 ton:
- o liczbie osi - dwie                                     kwota  2.220,00 z³
- o liczbie osi - trzy                                      kwota  2.310,00 z³
d) nie mniej ni¿ 40 ton:
- o liczbie osi - trzy                    kwota 2.548,65 z³.

7. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i  poni¿ej
12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego w zale¿no�ci od
roku produkcji:

a)   wyprodukowane do 1990 roku w³¹cznie kwota 620,00 z³
b) wyprodukowane po 1990 roku                  kwota 560,00 z³.

8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

a) nie mniej  ni¿ 12 ton, a mniej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - jedna                                     kwota 1.020,00 z³
-      o liczbie osi- dwie                                kwota 1.030,00z³
-      o liczbie osi- trzy                                                  kwota 1.040,00z³
b) nie mniej ni¿ 18 ton, a mniej ni¿ 36 ton:
- o liczbie osi - jedna                                   kwota 1.220,00 z³
- o liczbie osi - dwie                                     kwota 1.420,00 z³
- o liczbie osi- trzy                                                     kwota 1.430,00z³

c) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej  pojazdu od 9 ton do 12 ton wy³¹cznie w zale¿no�ci od
roku produkcji i posiadania katalizatora spalin:

2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneu-
matycznym  lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  o do-
puszczalnej masie ca³kowitej:

a) nie mniej  ni¿ 12 ton, a mniej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie                                   kwota 1.730,00 z³
- o liczbie osi - trzy                                        kwota 1.830,00 z³
- o liczbie osi  - cztery i wiêcej                  kwota 1.830,00z³
b) nie mniej  ni¿ 18 ton, a mniej ni¿ 26 ton:
-     o liczbie osi - dwie                                           kwota 2.000,00z³
- o liczbie osi - trzy                                         kwota 2.030,00 z³
- o liczbie osi -cztery i wiêcej                      kwota 2.230,00 z³
c) nie mniej  ni¿ 26 ton:
-     o liczbie osi - trzy                                                   kwota 2.200,00z³
- o liczbie osi cztery i wiêcej                         kwota 2.230,00 z³

3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem za-
wieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

a) nie mniej ni¿ 12 ton, a mniej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie                                   kwota 1.730,00 z³
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c) nie mniej ni¿ 36 ton:
-     o liczbie osi- jeden                                    kwota 1.700,00z³
- o liczbie osi - dwie                                      kwota 1.720,00 z³
- o liczbie osi - trzy                                         kwota 1.790,00 z³.

9. Od przyczepy lub naczepy z innym  systemem zawiesze-
nia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u po-
jazdów:

a) nie mniej ni¿ 12 ton, a mniej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - jedna                                     kwota 1.020,00 z³
- o liczbie osi - dwie                                   kwota 1.030,00 z³
- o liczbie osi - trzy                                         kwota 1.040,00 z³

b) nie mniej ni¿ 18 ton, a mniej ni¿ 36 ton:
- o liczbie osi - jedna                                 kwota  1.220,00 z³
- o liczbie osi - dwie                                  kwota  1.410,00 z³
- o liczbie osi - trzy                                     kwota  1.420,00 z³
c) nie mniej ni¿ 36 ton:
- o liczbie osi - jedna                                 kwota 1.710,00 z³
- o liczbie osi - dwie                                      kwota 1.720,00 z³
- o liczbie osi - trzy                                         kwota 1.790,00 z³.

10. Od autobusów w zale¿no�ci  od liczby miejsc do sie-
dzenia:

a) dla autobusów  licz¹cych do 30 miejsc w zale¿no�ci od
roku produkcji i posiadania katalizatora spalin:

Stawka podatku w z³otychSamochody

wyprodukowane Spe³nia normy czysto�ci

spalin EURO lub posiada

katalizator

pozosta³e

do 1990r w³¹cznie 1.200,00 z³ 1.330,00 z³

po 1990r 1.070,00 z³ 1.200,00 z³

b) dla autobusów licz¹cych 30 miejsc i wiêcej w zale¿no-
�ci od roku produkcji i posiadania katalizatora spalin:

Stawka podatku w z³otychSamochody

wyprodukowane Spe³nia normy czysto�ci

spalin EURO lub posiada

katalizator

pozosta³e

Do 1990r  w³¹cznie 1.470,00 z³ 1.630,00 z³

Po 1990r 1.310,00 z³ 1.470,00 z³

§ 2. Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych
�rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb jed-
nostek i zak³adów bud¿etowych Gminy i stanowi¹ce ich w³a-
sno�æ.

§ 3. Podatek p³atny jest w dwóch ratach bez wezwania w
terminach:

- I  rata do 15 lutego danego roku
- II  rata do 15 wrze�nia danego roku.
W kasie Urzêdu Gminy przez pocztê lub na rachunek ban-

kowy Urzêdu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Po-
kój.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i ma moc obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski

Na podstawie art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o
podatkach i op³atach  lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, z
pó�n. zm.), Rada Gminy w Pokoju uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów  w
wysoko�ci 15,00 z³ od jednego psa.

§ 2. Podatek p³atny jest jednorazowo w terminie p³atno�ci
I raty zobowi¹zania pieniê¿nego,   tj.: do 15 marca danego roku
w formie inkasa  przez so³tysa, w kasie Urzêdu Gminy, przez
pocztê lub na rachunek bankowy Urzêdu Gminy.

1994

Uchwa³a Nr XI/102/2003
Rady Gminy w Pokoju

z dnia 17 listopada 2003 r.

w sprawie  ustalenia stawki podatku od posiadania psów.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i ma
moc obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 214
poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 Nr 162,poz.1568 ) w zwi¹zku z
art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ust.3, art.14 pkt 1 i 4, art. 18, art. 19 pkt 1
lit."a" i "d" ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200 poz. 1683
oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188 poz.
1840), Rada Gminy w Popielowie uchwala, co nastêpuje:

§  1. Uchwala siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od
nieruchomo�ci:

1. Od gruntów :
a/ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,

bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków                                        - 0,63 z³ od 1 m2  powierzchni

b/ pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych                       - 3,41 z³ od 1 ha       powierzchni

c/ pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego                             - 0,12 z³ od 1 m2    powierzchni

2. Od budynków lub ich czê�ci:
a/ mieszkalnych       - 0,52 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
b/ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej - 15,40 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej

c/ zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym

                                   - 8,11 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej
d/ zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych
                               - 3,46 z³ od 1 m2  powierzchni u¿ytkowej

Na podstawie art.19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i  op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84, z pó�n. zm.), Rada Gminy w Pokoju uchwala, co nastê-
puje:

§ 1. Ustala siê na terenie Gminy Pokój stawkê op³aty tar-
gowej  w nastêpuj¹cej wysoko�ci:

- stawka dzienna od jednego punktu sprzeda¿y wynosi
                                                                                        - 5,00 z³.

1995

Uchwa³a Nr XI/103/2003
Rady Gminy w Pokoju

z dnia 17 listopada 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek op³aty targowej na obszarze Gminy Pokój.

§ 2. Op³ata targowa pobierana jest przez inkasenta w trak-
cie dokonywania czynno�ci handlowych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza  siê  Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia  w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i ma moc obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski

1996

Uchwa³a Nr X/87/2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 28 listopada 2003r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatków i op³at lokalnych na rok 2004
oraz zwolnieñ z podatków i op³at lokalnych.

e/ pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego

- do 25 m2  powierzchni   - 4,20z³ od 1 m2  powierzchni
u¿ytkowej

 - powy¿ej 25 m2 powierzchni   -  2,75z³ od 1 m2  powierzch-
ni u¿ytkowej.

3.  Od budowli  - 2 % ich warto�ci okre�lonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§  2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci grunty, bu-
dynki lub ich czê�ci oraz budowle :

1/ stanowi¹ce mienie komunalne a nie oddane w posia-
danie zale¿ne,

2/ przeznaczone na prowadzenie opieki paliatywnej,
3/ wykorzystywane na cele zwi¹zane z kultur¹ fizyczn¹ i

sportem oraz bezpieczeñstwem przeciwpo¿arowym a nie objê-
te ustawowymi zwolnieniami,

4/ budowle sieci rozdzielczej wody oraz budowle s³u¿¹ce
do odprowadzania i oczyszczania �cieków bêd¹ce w³asno�ci¹
organów administracji samorz¹du Gminy Popielów,

5/ przeznaczone na cele obronno�ci i bezpieczeñstwa
pañstwa oraz utrzymania porz¹dku publicznego..

§  3. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania
psów w wysoko�ci 15 z³ od ka¿dego psa.

§  4. Zwalnia siê z podatku od posiadania psów osoby
fizyczne bêd¹ce w posiadaniu psów utrzymywanych w celu pil-
nowania gospodarstw domowych oraz maj¹tku wykorzystywa-
nego do prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej - bez wzglêdu
na ilo�æ posiadanych psów.
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§  5. Uchwala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej :
- do 3 m2 pow. stoiska                                            - 15,00 z³
- powy¿ej 3 m2 stoiska                                              - 25,00 z³.

§  6. 1. Uchwala siê op³atê administracyjn¹ za czynno�ci
urzêdowe wykonywane przez pracowników samorz¹dowych a
nie objêtych przepisami o op³acie skarbowej w  nastêpuj¹cych
wysoko�ciach:

a/   za wydanie wypisu z planu przestrzennego
zagospodarowania Gminy                                  - 30,00 z³
b/   za wydanie wyrysu z planu przestrzennego
zagospodarowania Gminy                                  - 50,00 z³.
2. Op³ata administracyjna p³atna jest gotówk¹  w kasie

Urzêdu Gminy, ul. Opolska 13.

§  7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§  8. Traci moc uchwa³a  Nr  II/6/2002 z dnia 10 grudnia
2002r.

§  9. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§  10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym z moc¹ obowi¹-
zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r. oraz zostanie podana do wiadomo-
�ci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Popielowie

Jerzy Kupczyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr103

     Poz.1996-1997- 7936 -

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8,art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.
984,  Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568),
art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,
poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188,
poz. 1840 ), Rada Gminy  uchwala, co nastêpuje:

1997

Uchwa³a Nr X/88/2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 28 listopada  2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku
obowi¹zuj¹cym na terenie Gminy Popielów w 2004 roku.

§ 1.  Roczne stawki podatku od �rodków transportowych
wynosz¹:

1/ od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton z tym, ¿e w zale¿no�ci od
dopuszczalnej masy ca³kowitej oraz jego wp³ywu na �rodowi-
sko stawki podatku okre�la siê:

Stawka podatku samochodów z³otychDopuszczalna masa ca³kowita / w tonach/

Spe³nia normy czysto�ci

spalin EURO lub posiada

katalizator

pozosta³e

 Od 3,5 do 5,5 w³¹cznie 400,00 500,00

Powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie 600,00 700,00

Powy¿ej 9 i poni¿ej 12

800,00

900,00
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Liczba osi i dopuszczalna masa

ca³kowita /w tonach/

stawka podatku  w z³otych

Nie mniej ni¿ Mniej ni¿ O� jezdna (osie) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równowa¿ne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

Dwie osie

12 15 1000,00 1100,00

15 1150,00 1300,00

Trzy osie

12 25 1400,00 1600,00

25 1500,00 1700,00

Cztery osie i wiêcej

12 29 1600,00 1800,00

29 31 1700,00 2452,80

31 1900,00 2452,80

3/ od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z   naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej

Stawka podatku w z³otychDopuszczalna masa ca³kowita / w tonach

Spe³nia normy czysto�ci spalin

EURO lub posiada katalizator

pozosta³e

Od 3,5 i poni¿ej 12 600,00 900,00

4/ od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u

pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik

balastowy + przyczepa / w tonach/

Stawka podatku w z³otych

Nie mniej ni¿ Mniej ni¿ O� jezdna (osie) z

zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za

równowa¿ne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

Dwie osie

12 31 1200,00 1500,00

31 1450,00 1937,76

Trzy osie

12 40 1600,00 1750,00

40 1900,00 2548,65

12 ton, z tym, ¿e w zale¿no�ci od dopuszczalnej masy ca³kowitej,
jego wp³ywu na �rodowisko stawki podatku okre�la siê:

ni¿ 12 ton, w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³-
kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okre�la
siê:
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2/ od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton z tym, ¿e w zale¿no�ci od
liczby osi, dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia stawki podatku okre�la siê:



5/ od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i

Dopuszczalna masa ca³kowita /w tonach/ Stawka podatku w z³otych

Od 7 i poni¿ej 12 900,00

6/ od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno-

�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, z
tym, ¿e w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masie ca³ko-
witej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okre�la siê:

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u

pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy

/ w tonach/

Stawka podatku w z³otych

Nie mniej ni¿ Mniej ni¿ O� jezdna (osie) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równowa¿ne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

Jedna o�

12 25 1000,00 1100,00

25 1300,00 1400,00

Dwie osie

12 38 1200,00 1300,00

38 1400,00 1700,00

Trzy osie

12 38 1300,00 1400,00

38 1500,00 1700,00

7/ od autobusów z tym, ¿e w zale¿no�ci od liczby miejsc do
siedzenia oraz jego wp³ywu na �rodowisko stawki podatku okre-
�la siê:

Stawka podatku w z³otychIlo�æ miejsc do siedzenia

Spe³nia normy czysto�ci spalin EURO

lub posiada katalizator

Pozosta³e

Mniej ni¿ 30 miejsc 700,00 900,00

Równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1300,00 1500,00

§ 2. Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych,
�rodki transportowe wykorzystane wy³¹cznie dla potrzeb jedno-
stek zak³adów bud¿etowych Urzêdu Gminy i stanowi¹ce ich w³a-
sno�æ.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Trac¹ moc uchwa³y Nr II/7/2003 z dnia 10 grudnia
2003r. ,Nr III/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.i Nr V/44/2003 z
dnia  15 kwietnia 2003r.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 styczna 2004r. oraz
zostanie podana do publicznej wiadomo�ci poprzez rozplakato-
wanie na tablicach og³oszeñ.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Popielowie

Jerzy Kupczyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr103      Poz.1997

- 7938 -

poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, stawkê
podatku okre�la siê:
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, 2002r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr 214 poz. 186 z 2003r. Nr 80 poz. 717), art. 19 pkt 1 lit. d
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003r.
Nr 96 poz. 874, Nr 1039), Rada Miejska ustala, co nastêpuje:

§ 1.Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za ni¿ej wy-
mienion¹ czynno�æ urzêdow¹:

1 .  Za po�wiadczenie daty pewnej    -   4 z³ od strony

1998

Uchwa³a Nr  85/XI/2003
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie op³aty administracyjnej.

§ 2. Op³atê o której mowa w § 1, uiszcza siê w formie
gotówki w kasie Urzêdu Miasta i Gminy w Praszce.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy w Praszce.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pi�la

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i
Nr 137, poz. 926, z 1998 r.  Nr 108, poz. 681, z 2001 r. nr 81, poz.
875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 i 2003 r. Nr 110, poz. 1039),
Rada Gminy w Skoroszycach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2003 roku , o której mowa w komunikacie Preze-
sa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 pa�dziernika 2003 r.
(  M.P. Nr 49, poz. 771 ) z kwoty 34,57z³ za 1q do kwoty 33,45 z³ za 1 q.

1999

Uchwala Nr XIII/72/03
Rady Gminy w Skoroszycach

z dnia 21 listopada 2003 r.

w sprawie ustalenia ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003 roku.

§ 2. Ustalona w § 1 cena jest podstaw¹ wymiaru  podatku
rolnego na 2004 rok.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski
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2000

Uchwa³a Nr  XIII/ 73 /03
Rady Gminy w Skoropszycach

z dnia  21 listopada 2003 r.

w sprawie  op³aty administracyjnej.

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz.1683, Nr 110,
poz.1039), Rada Gminy w Skoroszycach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr II/5/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w
sprawie podatku od nieruchomo�ci (Dz.Urz.Woj.Opolskiego
Nr 130, poz.1823 ) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 1 pkt.1 lit. c otrzymuje brzmienie:
"c)   pozosta³ych - od 1 m2 powierzchni - 0,15 z³
z tego zajêtych na drogi dojazdowe

do gruntów rolnych i le�nych - 0,07 z³"

2001

Uchwa³a Nr XIII/74/03
Rady Gminy w Skoroszycach

z dnia  21 listopada   2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie podatku od nieruchomo�ci.

2) w § 2 pkt. 1 i 2  okre�la siê nowe wzory formularzy,
zgodnie z za³¹cznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Uchwala podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.
1593, z 2003r. Nr 23 poz.230, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.718) oraz art.18 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz. 1683, oraz z 2003r. Nr 110, poz.1039),
Rada Gminy w Skoroszycach uchwala, co  nastêpuje :

§ 1. Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹-
ce czynno�ci urzêdowe, wykonywane przez pracowników Urzê-
du Gminy w Skoroszycach:

1) za wydanie wypisu z planu zagospodarowania prze-
strzennego:

a) pierwsza dzia³ka 15 z³,
b) ka¿da nastêpna   5 z³,
2) za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego wsi:
a)  kopia jednego rysunku planu 20 z³,
b)  ka¿da nastêpna 10 z³,

3) za sporz¹dzenie testamentu przez Wójta Gminy i Se-
kretarza Gminy :

a)  w siedzibie Urzêdu Gminy 60 z³,
b) poza siedzib¹ Urzêdu Gminy 80 z³.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr  XXX/187/01 z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie op³aty administracyjnej (Dz.Urz.Woj.Opolskie-
go Nr  41, poz. 277, Nr 122, poz. 1240, z  2002 r. Nr 24, poz.360).

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr103

     Poz. 2000-2001- 7940 -
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Na podstawie art.6a a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz.U. z  1993 r. , Nr 94, poz.431, z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r.
Nr  91, poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz.272 i Nr 137, poz.926, z 1998 r. Nr 108,
poz.681, z  2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r.  Nr 200, poz. 1680), Rada Gminy
w Skoroszycach  uchwala , co nastêpuje:

§  1. Okre�la siê wzory formularzy  zawieraj¹cych dane dotycz¹ce
podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbêdne do wymiaru i poboru podat-
ku rolnego:

1) dla osób fizycznych - informacja  o gruntach - stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do uchwa³y,

2) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek,
nieposiadaj¹cych osobowo�ci prawnej, jednostek organizacyjnych  Agencji
Nieruchomo�ci Rolnych, a tak¿e jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwo-
wych - deklaracja  na podatek rolny na dany rok podatkowy - stanowi¹cy
za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

2002

Uchwa³a Nr XIII/75/03
Rady  Gminy w Skoroszycach

z  dnia 21 listopada 2003 r.

w sprawie wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku rolnego.

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Skoroszyce.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr II/6/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie
wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku rolnego
(Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 130, poz.1824).

§  4. Uchwa³a podlega  og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po  up³ywie 14 dni od og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr103      Poz.2002

- 7945 -
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Na podstawie art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o
podatku le�nym (Dz.U. Nr 200, poz.1682), Rada Gminy w Skoroszy-
cach uchwala, co nastêpuje:

§  1. Okre�la siê  wzory formularzy  zawieraj¹cych dane doty-
cz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdne do wymiaru
podatku le�nego:

1) dla osób fizycznych - informacja o lasach  stanowi¹ca za-
³¹cznik nr 1 do uchwa³y,

2) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³-
ek,  nieposiadaj¹cych osobowo�ci prawnej, jednostek organizacyjnych
Lasów Pañstwowych, a tak¿e jednostek organizacyjnych Agencji Nie-
ruchomo�ci Rolnych - deklaracja  na podatek le�ny na dany rok podat-
kowy, stanowi¹ca za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

2003

Uchwa³a Nr XIII/76 /03
Rady Gminy w Skoroszycach

z  dnia  21 listopada 2003 r.

w sprawie okre�lenia wzorów formularzy niezbêdnych  do wymiaru i poboru podatku le�nego.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr II/7/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w
sprawie okre�lenia wzorów formularzy do wymiaru podatku le�nego
(Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 130, poz.1825).

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr103      Poz.2003

- 7951 -
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 ,z 2002 r. Nr 23 , poz.220 , Nr 62 , poz.558,
Nr 113, poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r.
Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568), oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z  2002 r Nr 9 , poz.84 i Nr 200 poz.1683, oraz z 2003 r.
Nr 96 poz.874, Nr 110, poz.1039 i Nr 188, poz.1840, oraz ob-
wieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 pa�dziernika 2003 r. w
sprawie okre�lenia górnych granic stawek kwotowych w podat-
kach i op³atach lokalnych /MP Nr 51, poz.804/, Rada Gminy Strze-
leczki uchwala, co nastêpuje:

§ 1. I. Stawki podatku od powierzchni gruntów  wynosz¹
rocznie:

1. Od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci
gospodarczej , bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków   -   0,62 z³ od 1m2powierzchni.

2. Od gruntów pod jeziorami , zajêtych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych   -   3,38 z³ od 1 ha powierzchni .

3. Od  gruntów pozosta³ych w tym zajêtych na prowadze-
nie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego - 0,15 z³ od 1 m2  powierzchni.

II.         Stawki podatku od nieruchomo�ci od budynków lub
ich czê�ci od 1 m2 powierzchni     u¿ytkowej wynosz¹ rocznie :

1. Od budynków mieszkalnych  -  0,51 z³.
2. Od budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci

gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich czê�ci
zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej   -  16,81  z³.

3. Od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym   -  8,06 z³.

2004

Uchwa³a Nr XIII/87/03
Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ od tego podatku.

4. Od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospo-
darczej w zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych   -  3,46  z³.

5. Od pozosta³ych budynków, w tym zajêtych na prowadze-
nie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego -  3,47 z³.

6. Od budowli   2 %  ich warto�ci okre�lonej w art. 4 ust.1
pkt. 3  oraz ust. 3 - 7.

§ 2. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci budowle
i grunty s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania �cieków, ruro-
ci¹gi i przewody sieci rozdzielczej wody, budynki lub ich czê�ci
oraz grunty bezpo�rednio zwi¹zane z procesem poboru i uzdat-
niania wody.

2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci grunty, budyn-
ki lub ich czê�ci oraz budowle zajête na biblioteki, �wietlice,
kluby kulturalno-o�wiatowe, domy kultury.

3. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci grunty stano-
wi¹ce mienie komunalne nie oddane w posiadanie zale¿ne.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Strzeleczki.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³o-
szeniu, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr III/15/2002 Rady Gminy Strze-
leczki z dnia 10 grudnia 2002 r.  w sprawie wysoko�ci stawek
podatku od nieruchomo�ci  oraz zwolnieñ od tego podatku.

Przewodnicz¹cy  Rady
       Walter Wieja

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia  8 marca 1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z 2001 r.
Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220 ,Nr 62, poz.558 ,
Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 i z 2003 r.
Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568), oraz art. 14 pkt 1 i 4 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 ,poz.84 i Nr 200 ,poz. 1683, oraz z 2003 r. Nr 96,
poz.874, Nr 110, poz.1039 i Nr 188, poz.1840, oraz obwieszcze-
nia Ministra Finansów z dnia 31 pa�dziernika 2003 r. w sprawie
okre�lenia górnych granic stawek kwotowych w podatkach i
op³atach lokalnych (M.P. Nr 51 poz.804), Rada Gminy Strzeleczki
uchwala, co nastêpuje:

2005

Uchwa³a Nr  XIII/89/03
Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 1. Stawka roczna podatku od posiadania psów wynosi -
25,00 z³ od jednego psa.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od posiadania psów:
1/ emerytów i rencistów prowadz¹cych gospodarstwo

domowe w wysoko�ci 50% tj. 12,50 z³,
2/ w³a�cicieli nieruchomo�ci do 1 ha prowadz¹cych go-

spodarstwo domowe - jednego psa.

§ 3. Podatek od posiadania psów p³atny jest bez wezwa-
nia do dnia 30 czerwca 2004 r.
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Do wymiaru, poboru i egzekucji nale¿no�ci z tytu³u poboru
podatku maj¹ zastosowanie przepisy w sprawach wymiaru,
poboru i egzekucji zobowi¹zañ podatkowych.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Strze-
leczki.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³o-
szeniu z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 6. Traci moc uchwa³a Nr III/17/2002 Rady Gminy  Strze-
leczki z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiada-
nia psów.

Przewodnicz¹cy Rady
    Walter Wieja

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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 2003r. Nr 80, poz.717,
Nr 162, poz.1568) oraz art. 5 ust.1, art.7 ust.3, art.14 pkt 1,2 i 4,
art.18, art.19 pkt 1 lit. a i d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84  i
Nr 200, poz. 1683,  z 2003r. Nr 96, poz.874 i Nr 110, poz. 1039,
Nr 188, poz. 1840), Rada Miejska w Uje�dzie  uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1. 1.Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomo�ci:
      1) od gruntów:
a)  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-

czej, bez wzglêdu  na sposób  zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków     - 0,57 z³ od 1 m2  powierzchni,

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz.1568) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1,
poz. 3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r.Nr 43, poz. 272 i Nr 137,
poz.926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875 oraz
z 2002r. Nr 200, poz.1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162,
poz.1568), Rada Miejska w Uje�dzie uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Obni¿yæ z  kwoty  34,57 z³  za 1 q do kwoty  31,11 z³  za
1 q �redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta-
³ów 2003r., okre�lon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzê-
du Statystycznego z dnia 17 pa�dziernika 2003r. w sprawie �red-

2006

Uchwa³a Nr XVI/63/2003
Rady Miejskiej w Uje�dzie

z dnia  25 listopada  2003r.

w sprawie obni¿enia �redniej ceny skupu ¿yta dla obliczenia podatku rolnego  na 2004 rok.

niej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów
2003roku (M. P. Nr 49, poz. 771).

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ujazdu.

§ 3. Uchwa³a zostanie podana do publicznej wiadomo�ci
poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miej-
skim w Uje�dzie.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

                                                                        Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Ko³odziej

2007

Uchwa³a Nr  XVI/64/2003
Rady Miejskiej  w Uje�dzie

z dnia 25 listopada 2003r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatków i op³at lokalnych oraz zwolnieñ.

b)  pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,41 z³ od 1 ha powierzchni,

c)  pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci   po¿ytku  publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 0,15 z³ od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich czê�ci:
a ) mieszkalnych  - 0,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b)  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-

czej oraz od  budynków    mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci  gospodarczej - 15,68 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej,

c)  zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej  w
zakresie obrotu   kwalifikowanym materia³em siewnym - 7,30 z³
od 1 m2 powierzchni   u¿ytkowej,

d)  zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych - 3,49 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej,
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e)  pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 5,00 z³ od 1 m2 powierzchni  u¿ytkowej;

3) od budowli - 2% ich warto�ci okre�lonej na podstawie
art.4 ust.1 pkt 3    i ust. 3 - 7 wy¿ej cytowanej ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych.

§ 2. Zwalnia siê  od podatku od nieruchomo�ci:
1. Grunty stanowi¹ce mienie gminne, a nie oddane w

posiadanie zale¿ne.
2. Nieruchomo�ci lub ich czê�ci zajête na potrzeby jedno-

stek organizacyjnych Gminy.
3. Nieruchomo�ci, bêd¹ce w posiadaniu stowarzyszeñ i

fundacji prowadz¹cych    dzia³alno�æ w zakresie opieki spo³ecz-
nej, zdrowia, kultury fizycznej oraz ratownictwa   ga�niczego, z
wyj¹tkiem tych, w których prowadzona jest dzia³alno�æ  gospo-
darcza.

4. Grunty, budynki i budowle s³u¿¹ce do poboru, uzdatnia-
nia i zaopatrzenia w wodê oraz odprowadzania i oczyszczania
�cieków.

§ 3. 1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania
psów - 25 z³.

2. Podatku nie pobiera siê z tytu³u posiadania psów utrzy-
mywanych w celu pilnowania nieruchomo�ci do 1,00 ha po-
wierzchni gruntu - po jednym psie   na ka¿d¹ nieruchomo�æ.

  3. Podatek  od posiadania psów p³atny jest bez wezwa-
nia do dnia 30 czerwca   ka¿dego roku, a w przypadku powstania
obowi¹zku podatkowego po dniu   30 czerwca w ci¹gu 14 dni od
dnia powstania obowi¹zku.

4. Podatek pobiera siê w po³owie stawki, je¿eli osoba
wesz³a w posiadanie psa   po dniu 30 czerwca danego roku.

§ 4.  1.Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynno�ci urzê-
dowe wykonywane przez    pracowników samorz¹dowych, nie
objêtych przepisami o op³acie skarbowej, w nastêpuj¹cych wy-
soko�c i ach :

       a) za wydanie wypisu z planu zagospodarowania prze-
strzennego                                                                                 - 25 z³,

       b) za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania prze-
strzennego                                                                                - 30 z³,

       c) za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodaro-
wania      przestrzennego                                                              - 50z³.

§ 5.  1.Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej w wyso-
ko�ci                                                                                            - 20 z³.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ujazdu.

§ 7. Uchwa³a zostanie podana do publicznej wiadomo�ci
poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miej-
skim w Uje�dzie.

§ 8. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Uje�dzie
Nr III/13/2002 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia
stawek podatku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ.

§ 9. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

                   Przewodnicz¹cy Rady
Piotr  Ko³odziej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz.1568), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i op³atach lokatach (Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.
1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188,
poz. 1840 ), Rada Miejska w Uje�dzie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê roczn¹ stawkê podatku od jednego �rod-
ka transportowego:

1/ od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

    a)  od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 480 z³,
    b)  powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 800 z³,
    c)  powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 960 z³,
2/ od samochodu ciê¿arowego z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej pojazdu:

    a)  równej lub wy¿szej  ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:

2008

Uchwa³a Nr XVI/65/2003
Rady Miejskiej w Uje�dzie

z dnia 25 listopada 2003r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych.

         - o liczbie osi- dwie 1385 z³,
         - o liczbie osi- trzy 1385 z³,
    b)  równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 26 ton:
         - o liczbie osi- trzy 1584 z³,
         - o liczbie osi-cztery i wiêcej 1584 z³,
    c)  równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
         - o liczbie osi- cztery i wiêcej 1861 z³,
3/ od samochodu ciê¿arowego z innym systemem zawie-

szenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej  pojazdu:
    a)  równej lub wy¿szej  ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:
        - o liczbie osi- dwie 1687 z³,
        - o liczbie osi- trzy 1687 z³,
    b)  równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 26 ton:
       - o liczbie osi- trzy 1828 z³,
       - o liczbie osi- cztery i wiêcej 1828 z³,
   c)  równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
       - o liczbie osi- cztery i wiêcej             2452,80 z³,
4/ od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowane-

go do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹  o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
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    a)  od 3,5 tony, a poni¿ej 12 ton 960 z³,
5/ od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowane-

go do u¿ywania  z naczep¹ lub przyczep¹  z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o do-
puszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

    a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
        - o liczbie osi - dwie  885 z³
    b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie
        - o liczbie osi - dwie            1413 z³
    c)  wy¿szej ni¿ 36 ton:
        - o liczbie osi - dwie            1757 z³
        - o liczbie osi - trzy            1891 z³,
6/ od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowane-

go do u¿ywania  z naczep¹ lub przyczep¹ z innym  systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej ze-
spo³u pojazdów:

    a)  równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
         - o liczbie osi - dwie  902 z³
    b)  równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie
         - o liczbie osi - dwie                    1937,76 z³
    c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
         - o liczbie osi - dwie            1984 z³
         - o liczbie osi - trzy     2548,65 z³,
7/ od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silniko-

wym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton             700 z³,

8/ od przyczepy i naczepy, ³¹cznie z pojazdem silnikowym z
zawieszeniem pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojaz-
dów:

    a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
        - o liczbie osi - jedna              700 z³
    b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
        - o liczbie osi - jedna              839 z³
        - o liczbie osi - dwie            1027 z³
    c) wy¿szej ni¿ 36 ton
        - o liczbie osi - dwie            1383 z³
        - o liczbie osi - trzy            1293 z³,
9/ od przyczepy lub naczepy,  ³¹cznie z pojazdem silniko-

wym z innym systemem     zawieszenia osi jezdnych o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

     a)  równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 - o liczbie osi - jedna                                                        711 z³
     b)  równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
          - o liczbie osi - jedna             943 z³
          - o liczbie osi - dwie            1292 z³
     c)  wy¿szej ni¿ 36 ton:
          - o liczbie osi - dwie            1700 z³
          - o liczbie osi - trzy           1440 z³,
10/ od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do sie-

dzenia:
      a) mniej ni¿ 30 miejsc  700 z³
      b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc            1400 z³.

§ 2. 1. Dla pojazdów okre�lonych w  § 1 pkt. 1, 4, 7 i 10
wyprodukowanych po 1990r. stawki podatku okre�la siê w  wy-
soko�ci:

    1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie              380 z³
b)  powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 700 z³
c)  powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton                                    860 z³,

    2) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹      lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

     a) od 3,5 tony, a poni¿ej 12 ton              860 z³,
    3) od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silni-

kowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7   ton i poni-
¿ej 12 ton                           600 z³
.

   4) od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do sie-
dzenia:

       a) mniej ni¿ 30 miejsc              600 z³
       b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc            1300z³.
2.Dla pojazdów, okre�lonych w § 1 pkt. 1, 4 i 10 wyprodu-

kowanych po 1990r. i posiadaj¹cych katalizatory,  stawki podat-
ku okre�la siê w wysoko�ci:

   1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

       a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie              280 z³
       b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 600 z³
       c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 760 z³,
   2) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-

nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

       a) od 3,5 tony, a poni¿ej 12 ton               760 z³
   3) od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do sie-

dzenia:
       a) mniej ni¿ 30 miejsc               500 z³
       b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc            1200 z³.
3. Dla pojazdów, okre�lonych w § 1 pkt. 1, 4 i 10 wyprodu-

kowanych w roku 1990 i wcze�niej, posiadaj¹cych katalizatory,
stawki podatku okre�la siê w wysoko�ci:

    1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

        a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 380 z³
        b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  700 z³
        c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 860 z³,
    2) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-

nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

        a) od 3,5 tony, a poni¿ej 12 ton              860 z³
    3) od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do sie-

dzenia:
        a) mniej ni¿ 30 miejsc               600 z³
        b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc           1300 z³.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ujaz-
du.

§ 4. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr XL/215/2001 z
dnia 26 listopada 2001r. w sprawie okre�lenia stawek podatku
od �rodków transportowych.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Ko³odziej
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Na  podstawie art.5 ust.1 i ust.2  i art.7  ust. 3  ustawy   z
dnia  12  stycznia 1991r. o podatkach  i  op³atach  lokalnych
/Dz.U. z 2002 r Nr 9, poz.84, Nr 200,poz.1683; z 2003 r.  Nr  96,
poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840/ oraz na podst.art.18
ust.2 pkt 8 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie
gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591; z 2002r. Nr 23,poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984,Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz.1806,
z  2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162 , poz.1568 i Nr 177,poz.1725/,
Rada Gminy Zêbowice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê  roczne stawki podatku od nieruchomo�ci
w wysoko�ci:

1. Od gruntów :
a/  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-

czej,bez  wzglêdu  na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów  i budynków -  0,63 z³ od 1 m2 powierzchni

b/  pod   jeziorami,  zajêtych na zbiorniki  wodne retencyjne
lub elektrowniwodnych-   3,41 z³ od   1 ha  powierzchni

c/  pozosta³ych ,w tym zajêtych  na  prowadzenie  odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci     po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego -  0,20 z³  od  1 m2     powierzchni.

2. Od budynków lub ich czê�ci:
  a/ mieszkalnych  -   0,52 z³  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
  b/ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej -   15,50 z³   od  1 m2

powierzchni u¿ytkowej,
  c/ zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym -  8,11 z³
od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,

  d/ zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej  w
zakresie udzielania �wiadczeñ  zdrowotnych -  3,49 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej,

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (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 213, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568 i Nr 177, poz. 1725), art. 18, art.19 pkt 1d
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 110, poz.1039)  w  zwi¹zku z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717), Rada Gminy Zêbowice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za wydane wypisy i
wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego w wysoko�ci 50,00 z³ za jeden egzemplarz wypisu lub
wypisu i wyrysu.

2009

Uchwa³a Nr X/63/03
Rady Gminy  w Zêbowicach

z dnia 29 pa�dziernika 2003 r.

w  sprawie  wprowadzenia op³aty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania
 przestrzennego.

§ 2. Op³ata o której mowa w § 1 winna byæ regulowana w
formie gotówkowej w kasie Urzêdu Gminy w Zêbowicach naj-
pó�niej w dniu wydania wypisu b¹d� wypisu i wyrysu.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zê-
bowice.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od jej opu-
blikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek

2010

Uchwa³a Nr XI/67/2003
Rady Gminy Zêbowice

z dnia 25 listopada 2003r.

w sprawie  okre�lenia  wysoko�ci stawek i wprowadzenie  zwolnieñ z podatku od nieruchomo�ci.

   e/ pozosta³ych,w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego  -   5,20  z³  od  1 m2  powierzchni u¿ytkowej.

2. Od budowli  -  2 % ich warto�ci okre�lonej na podstawie
art.4 ust.1 pkt  3 i ust.3-7.

§ 2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci:
1.Nieruchomo�ci  bêd¹ce w posiadaniu s³u¿b ratowni-

czo-ga�niczych z wyj¹tkiem tych, w których prowadzona jest dzia-
³alno�æ gospodarcza.

2.Nieruchomo�ci zajête na potrzeby jednostek organiza-
cyjnych Gminy.

3.Budynki i budowle  s³u¿¹ce do zaopatrywania miesz-
kañców Gminy w wodê.

4.Nieruchomo�ci i grunty stanowi¹ce mienie komunalne
a nie oddane w posiadanie zale¿ne.

§ 3. Uchwa³a podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy i w so³ectwach.

§ 4. Z dniem wej�cia w  ¿ycie niniejszej  uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr II/8/2002 z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wysoko-
�ci stawek podatku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ z podatku
od nieruchomo�ci na rok 2003.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa  Opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717,
Nr 162 poz. 1568, Nr 177 poz. 1725) oraz art. 10 i art.12 ust 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r.
Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840), Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê roczne stawki podatku od �rodków trans-
portowych w wysoko�ci:

I. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie                                                                     620,51
b) powy¿ej 5.5 tony do 9 ton w³¹cznie                                                              1034,17
c) powy¿ej 9 ton                                                                                                 1241,01.
II. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneu-

matycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o do-
puszczalnej masie ca³kowitej:

1) o liczbie osi - dwie:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 13 ton
                                                                                                        2368,25
b) równej lub wy¿szej ni¿ 13 ton, a mniejszej ni¿ 14 ton
                                                                                                       2368,25

 Na podstawie art.14 ust.1 i 2  ustawy z  dnia  12  stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych / Dz.U. z 2002r.
Nr  9,poz.84, Nr  200, poz. 1683 ; z  2003 r. Nr 96,poz.874, Nr 110,
poz.1039, Nr 188,poz.1840/ oraz  na  podst. art.18 ust.2 pkt 8 i
art.42 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/Dz.U. z 2001 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, 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr177,
poz.1725/, Rada  Gminy w Zêbowicach uchwala, co nastêpuje:

§  1. Ustala  siê  roczn¹  stawkê  podatku od posiadania
psów w wysoko�ci  10,00 z³ od  jednego psa.

§  2. Dla osoby która wesz³a w posiadanie psa po dniu
30 czerwca roku podatkowego ustala siê stawkê

                                                         - 5,00 z³  od jednego psa.

2011

Uchwa³a Nr XI/68/2003
Rady Gminy w Zêbowicach

z dnia  25 listopada 2003r.

w sprawie  ustalenia  wysoko�ci podatku  od posiadania  psów.

§  3. Termin p³atno�ci podatku wymienionego w § 1 up³y-
wa z dniem 15 maja . Natomiast  podatek wymieniony w § 2
p³atny jest w ci¹gu 14 dni od daty powstania obowi¹zku   podat-
kowego, tj. od daty nabycia psa.

§  4. Uchwa³a podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy i w so³ectwach.

§  5.  Z dniem  wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr II/9/2002 z dnia 5 grudnia 2002r.w sprawie podatku
od posiadania psów oraz zwolnieñ z tego podatku  na  rok 2003.

§  6. Uchwa³a  wchodzi w ¿ycie po  up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek

2012

Uchwa³a Nr XI/69/03
Rady Gminy Zêbowice

z dnia 25 listopada 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych oraz zwolnieñ od tego podatku.

c) równej lub wy¿szej ni¿ 14 ton, a mniejszej ni¿ 15 ton
                                                                                                         2368,25
d) równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton :                                                                       2368,25
2) o liczbie osi - trzy:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 17 ton
                                                                                                          2368,25
b) równej lub wy¿szej ni¿ 17 ton, a mniejszej ni¿ 19 ton
                                                                                                         2368,25
c) równej lub wy¿szej ni¿ 19 ton, a mniejszej ni¿ 21 ton
                                                                                                        2368,25
d) równej lub wy¿szej ni¿ 21 ton, a mniejszej ni¿ 23 tony
                                                                                                        2368,25
e) równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony, a mniejszej ni¿ 25 ton
                                                                                                         2368,25
f)  równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton                                                                     2368,25
3) o liczbie osi - cztery i wiêcej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 25 ton
                                                                                                         2368,25
b) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton, a mniejszej ni¿ 27 ton
                                                                                                        2368,25
c) równej lub wy¿szej ni¿ 27 ton, a mniejszej ni¿ 29 ton
                                                                                                          2368,25
d) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton, a mniejszej ni¿ 31 ton
                                                                                       2368,25
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e) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton                                 2368,25.
III. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem

zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
1) o liczbie osi - dwie:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 13 ton
                                                                                        2368,25
b) równej lub wy¿szej ni¿ 13 ton, a mniejszej ni¿ 14 ton
                                                                                       2368,25
c) równej lub wy¿szej ni¿ 14 ton, a mniejszej ni¿ 15 ton
                                                                                      2368,25
d) równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton                                2368,25
2) o liczbie osi - trzy:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 17 ton
                                                                                       2368,25
b) równej lub wy¿szej ni¿ 17 ton, a mniejszej ni¿ 19 ton
                                                                                        2368,25
c) równej lub wy¿szej ni¿ 19 ton, a mniejszej ni¿ 21 ton
                                                                                       2368,25
d) równej lub wy¿szej ni¿ 21 ton, a mniejszej ni¿ 23 tony
                                                                                       2368,25
e) równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony, a mniejszej ni¿ 25 ton
                                                                                        2368,25
f) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton                                2368,25
3) o liczbie osi - cztery i wiêcej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 25 ton
                                                                                       2368,25
b) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton, a mniejszej ni¿ 27 ton
                                                                                           2368,25
c) równej lub wy¿szej ni¿ 27 ton, a mniejszej ni¿ 29 ton
                                                                                       2368,25
d) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton, a mniejszej ni¿ 31 ton
                                                                                        2368,25
e) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton                                2368,25
IV. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystoso-

wanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o do-
puszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

- od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton                                     1447,84
V. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-

nych do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹, z zawiesze-
niem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równo-
wa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

1/ o liczbie osi - dwie
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
                                                                                       1830,48
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 25 ton
                                                                                       1830,48
c) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton, a mniejszej ni¿ 31 ton
                                                                                        1830,48
d) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton, a mniejszej lub równej ni¿

36 ton                                                                                         1830,48
e) powy¿ej 36 ton                                                         2368,25
2/ o liczbie osi - trzy:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a równej lub mniejszej ni¿

36 ton                                                                                          1830,48
b) wy¿szej ni¿ 36 ton a mniejszej 40 ton                 2368,25
c) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton                                 2368,25

VI. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystoso-
wanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z in-
nym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

1/ o liczbie osi - dwie:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
                                                                                       1830,48
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 25 ton
                                                                                        1830,48

c) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton, a mniejszej ni¿ 31 ton
                                                                                       1830,48
d) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton, a mniejszej lub równej ni¿

36 ton:                                                                                       1830,48
e) powy¿ej 36 ton                                                                                               2368,25
2/ o liczbie osi - trzy
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a równej lub  mniejszej

ni¿ 36 ton                                                                                          1830,48
b) wy¿szej ni¿ 36 ton a mniejszej 40 ton                 2368,25
c) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton                                2368,25

VII. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹  od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno-
�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

-od 7 ton i poni¿ej 12 ton                                             1241,01

VIII. Od przyczep lub naczep z zawieszenie neumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów, z wyj¹tkiem zwi¹-
zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:

1. o liczbie osi - jedna:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
                                                                                           1447,84
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 25 ton
                                                                                                         1447,84
d) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton, a mniejszej lub równej ni¿

36 ton                                                                                                                1447,84
e) wy¿szej ni¿ 36 ton                                                                                          1830,48
2. o liczbie osi - dwie:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 28 ton
                                                                                                        1447,84
b) równej lub wy¿szej ni¿ 28 ton, a mniejszej ni¿ 33 tony
                                                                                                        1447,84
c) równej lub wy¿szej ni¿ 33 ton, a mniejszej lub równej 36 ton
                                                                                                       1447,84
d) wy¿szej ni¿ 36 ton a mniejszej ni¿ 38 ton                          1830,48
e) równej lub wy¿szej ni¿  38 ton                                                                       1830,48
3. o liczbie osi - trzy
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej lub równej ni¿ 36

ton                                                                                                                1447,84
b) wy¿szej ni¿ 36 ton a mniejszej 38 ton                                                          1830,48
c) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton                                                                      1830,48.

IX. Od przyczep lub naczep z innym systemem zawie-
szenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo-
³u pojazdów, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno-
�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

1/ o liczbie osi - jedna:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
                                                                                       1447,84
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 25 ton
                                                                                         1447,84
d) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton, a mniejszej lub równej ni¿

36 ton                                                                                       1447,84
e) wy¿szej ni¿ 36 ton:                                                   1830,48
2/ o liczbie osi - dwie
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 28 ton
                                                                                          1447,84
b) równej lub wy¿szej ni¿ 28 ton, a mniejszej ni¿ 33 tony
                                                                                          1447,84
c) równej lub wy¿szej ni¿ 33 ton, a mniejszej lub równej ni¿

36 ton                                                                                        1447,84
d) wy¿szej ni¿ 36 ton a mniejszej ni¿ 38 ton            1830,48
e) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton                                1830,48
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3/ o liczbie osi - trzy
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej lub równej ni¿

36 ton                                                                                        1447,84
b) wy¿szej ni¿ 36 ton a mniejszej 38 ton                 1830,48
c) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton                                 1830,48
X. Od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc siedz¹-

cych;
- mniejszej ni¿ 30 miejsc                                             1447,84
- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc                            1700,00.

§2. Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych
pojazdy wykorzystywane na potrzeby jednostek organizacyjnych
Gminy.

§3. Uchwa³a podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy i w so³ectwach.

§4. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, traci moc
uchwa³a Nr II/10/2002 z 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia
wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych oraz
zwolnieñ od tego podatku na 2003 rok.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1806 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 177, poz. 1725), art. 18, art.19
pkt 1d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 Nr 200, poz. 1683, z
2003r. Nr 110, poz.1039)  w  zwi¹zku z art. 30 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), Rada Gminy Zêbowice
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr X/63/03 Rady Gminy Zêbowice z dnia
29 pa�dziernika 2003 r. w sprawie wprowadzenia op³aty admini-

2013

Uchwa³a  Nr  XI/71/03
Rady Gminy  w Zêbowicach

z dnia  25 listopada  2003r.

w sprawie zmiany uchwa³y dotycz¹cej wprowadzenia op³aty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy z planów
zagospodarowania przestrzennego.

stracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z planów zagospodaro-
wania przestrzennego, § 4 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
�Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zê-
bowice.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek

 Poz.2012-2013- 7962 -


