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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) oraz
art.5, art. 6 ust.13 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682,
z 2003r. Nr 96 poz. 873,  Nr 110 poz. 1039), Rada Gminy Branice
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê stawki 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  0,40 z³ od 1 m2 powierzchni,

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci  gospodarczej
w zakresie �wiadczenia us³ug medycznych bez wzglêdu na spo-
sób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

              0,10 z³ od 1 m2 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,

d) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne   retencyjne
lub elektrowni wodnych                      3,41 z³ od 1 ha 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 gospodarczej

oraz od budynków  mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych  na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej  9,00 z³ od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej,

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

        5,00 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,

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

  1,20 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    2,20 z³  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

3. Od budowli 2% ich warto�ci okre�lonej na podsta-
wie 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 zajête na biblioteki, �wietlice,
kluby kulturalno-o�wiatowe, domy kultury, ochotnicze stra¿e
po¿arne, obiekty sportowo-rekreacyjne.

§ 3. 1. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku od
nieruchomo�ci, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Ustala siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomo-
�ci, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2  do niniejszej uchwa³y.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Branice.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego, na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Gminy oraz poszczególnych so³ectwach.

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

Przewodnicz¹cy Gminy Branice
Zdzis³aw Telega

2014

Uchwa³a Nr XV/70/03
Rady Gminy Branice

z dnia 5 grudnia 2003r.

w sprawie wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomo�ci
oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomo�ci na 2004 rok.
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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 127 poz. 1089) oraz art. 10 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), Rada Gminy Branice uchwala, co nastêpuje:

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

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

a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie                455 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie                            680 z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton                750 z³.
2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-

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

2015

Uchwa³a Nr XV/71/03
Rady Gminy Branice

z dnia 5 grudnia 2003r.

w sprawie wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych w 2004 roku.

a) od 3,5 tony do 9 ton w³¹cznie             900 z³
b) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton                     1.200 z³.
3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silni-

kowym 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:

a) od 7 ton do 9 ton w³¹cznie                          55 z³
b) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12  ton             65 z³.
4. Od autobusów w liczbie miejsc do siedzenia ³¹cznie z

miejscem kierowcy:
a) do 15 miejsc            455 z³
b) powy¿ej 15 miejsc do 29 miejsc            570 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc           600 z³.
5. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ma-

sie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿no�ci od
liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia:

Stawki  podatku
 

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 13 940, - 1.000,- 

13 14 990,- 1.050,- 

14 15                     1.040,- 1.100,- 

15                      1.090,- 1.251,81 

Trzy osie 

12 17                      1.150,- 1.200,- 

17 19                      1.200,- 1.250,- 

19 21                      1.250,- 1.300,- 

21 23                      1.300,- 1.350,- 

23 25                      1.350,- 1.576,31 

25                       1.400,- 1.576,31 

Cztery osie i wiêcej 

12 25                      1.450,- 1.500,- 

25 27                      1.500,- 1.550,- 

27 29                      1.550,- 1.653,68 

29 31                      1.653,68 2.452,80 

31                       1.750,- 2.452,80 
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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 jezdne z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równowa¿ne

inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

1 2 3 4

Dwie osie

12 18                     1.250, - 1.300,-

18 25                     1.300,- 1.350,-

25 31                     1.400,- 1.450,-

31                     1.550,- 1.937,76

Trzy osie

12 40                      1.550,- 1.722,97

40 1.722,97 2.548,65

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

12 18 65,- 70,-

18 25 177,84 319,88

25 319,88 561,24

Dwie osie

12 28 210,18 309,49

28 33 613,20 849,94

33 38 849,94 1.291,07

38 1.149,03 1.699,87

Trzy osie

12 38 676,72 942,32

38 942,32 1.280,68

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego,  na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy oraz poszczególnych so³ectwach.

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

Przewodnicz¹cy Gminy Branice
Zdzis³aw Telega

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

7. 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:
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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/oraz
art.14  ustawy z  dnia 12 stycznia o podatkach i op³atach lokal-
nych 1991r. /Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.168;
z 2003r. Nr 96,poz.874, Nr 110,poz.1039/, Rada Gminy Branice
uchwala, co nastêpuje:

§  1. 1.Ustala siê  roczn¹ stawkê  podatku od ka¿dego psa
w wysoko�ci  30 z³otych, z zastrze¿eniem § 2.

2.Od psa nabytego w ci¹gu roku podatkowego stawka
okre�lona w ust.1 ulega obni¿eniu  proporcjonalnie do liczby
miesiêcy , w których osoba tego psa nie posiada³a.

§ 2. Zwalnia siê z podatku od posiadania jednego psa,
poza przypadkami okre�lonymi w art.13 ust.2 ustawy o podat-
kach i op³atach lokalnych z tytu³u posiadania psów utrzymywa-
nych w celu pilnowania budynków wolno stoj¹cych.

2016

Uchwa³a  Nr XV/72/03
Rada  Gminy  Branice

z dnia 5 grudnia 2003r.

w  sprawie podatku od posiadania psów.

§  3. Podatek p³atny jest do  30 czerwca ka¿dego roku, lub w
ci¹gu roku 14  dni od dnia wej�cia  w posiadanie psa po tej dacie.

§  4. 1. Na inkasentów  podatku  wyznacza siê  So³tysów
wsi oraz  administratorów budynków.

2.Wysoko�æ prowizji od pobranego inkasa ustala siê w
wysoko�ci 50%.

§  5. Wykonanie  uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Branice.

§  6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ  w Urzê-
dzie Gminy i poszczególnych so³ectwach.

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

Przewodnicz¹cy Gminy Branice
Zdzis³aw Telega

 Na podstawie  art.18 ust.2  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 127,
poz.1089/ oraz art. 6a ust.11  ustawy z dnia 15 listopada  1984 r.
o podatku rolnym /Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.432; z 1994r. Nr 1,
poz.3, z 1996r. 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/ i art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002r. o podatku le�nym
/Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.1826/, Rada Gminy Brani-
ce uchwala, co nastêpuje:

§  1. 1.Ustala siê  wzór  informacji w sprawie  podatku
rolnego, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1  do  niniejszej uchwa³y.

2.Ustala siê  wzór  deklaracji  na podatek rolny  zgodnie z
za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§  2. 1.Ustala siê  wzór  informacji  w sprawie podatku
le�nego, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3  do niniejszej uchwa³y.

2017

Uchwa³a Nr XV/76/03
Rady Gminy Branice

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wzoru informacji dotycz¹cej podatku rolnego i le�nego oraz  wzoru  deklaracji na podatek
rolny i podatek le�ny.

2.Ustala  siê wzór  deklaracji na podatek le�ny, zgodnie z
za³¹cznikiem nr 4 do niniejszej  uchwa³y.

§  3. Wykonanie  uchwa³y  powierza siê  Wójtowi  Gminy
Branice.

§  4. Uchwa³a  podlega og³oszeniu  w Dzienniku Urzêdo-
wym  Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Gminy oraz w poszczególnych so³ectwach.

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

Przewodnicz¹cy Gminy Branice
Zdzis³aw Telega
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Rada Miejska w Dobrodzieniu dzia³aj¹c na podstawie art. 5
ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z pó�n. zm.),
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.) uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. Wprowadza siê na terenie Miasta i Gminy Dobrodzieñ
nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomo�ci:

1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-

tów  i budynków od 1m2 powierzchni                                     0,60 z³
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni                      3,41 z³
c) - pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej

statutowej   dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego od 1m2 powierzchni                           0,10 z³

- od dróg niepublicznych od 1m2 powierzchni           0,03 z³
2) od budynków lub ich czê�ci:
a)  mieszkalnych od 1m2 powierzchni u¿ytkowej        0,47 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                                                                                        16,67 z³

Na podstawie art. 12 pkt.8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 13 ust. l ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z
2000 r. Nr 46, poz. 543 z pó�n. zm.), Rada Powiatu Brzeskiego
uchwala, co nastêpuje:

§1. W § 7 uchwa³y Rady Powiatu Brzeskiego z dnia
30 sierpnia 1999 r. Nr XI/56/99 dodaje siê ust. 5 o tre�ci:

"Przy sprzeda¿y na rzecz najemców lokali mieszkalnych
stanowi¹cych w³asno�æ Powiatu Brzeskiego, po³o¿onych w bu-
dynkach wielorodzinnych, wyra¿a siê zgodê na udzielenie do-

2018

Uchwa³a Nr X/87/2003
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 18 wrze�nia 2003 r.

dotycz¹ca zmiany uchwa³y Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. Nr XI/56/99 w sprawie zasad nabywa-
nia, zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci stanowi¹cych w³asno�æ Powiatu Brzeskiego oraz ich wydzier¿awiania lub

wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.

datkowej bonifikaty od ceny w wysoko�ci 15 % w przypadku, gdy
nastêpuje jednoczesna sprzeda¿ wszystkich lokali mieszkal-
nych, które w danym budynku stanowi¹ w³asno�æ Powiatu Brze-
skiego."

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Brzeskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

2019

Uchwa³a Nr XIII/96/03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 11 grudnia 2003r.

w sprawie wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci na terenie Miasta i Gminy Dobrodzieñ.

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

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

zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych od 1m2 powierzchn
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 1m2 powierzchni u¿ytkowej        3,30 z³

- gara¿y od 1m2 powierzchni u¿ytkowej                    5,40 z³
3) od budowli od warto�ci okre�lonej na podstawie  art.4

ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7                                                                     2 %.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Do-
brodzienia.

§3. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
Nr III/15/02 z dnia  12 grudnia 2002r. w sprawie wysoko�ci stawek
podatku od nieruchomo�ci na terenie Miasta i Gminy Dobrodzieñ.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

      Joachim Kiwic
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Rada Miejska w Dobrodzieniu dzia³aj¹c na podstawie
art. 19 pkt 1 lit. "a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i op³atach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z pó�n. zm. )
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.), uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê stawki op³aty targowej w nastêpuj¹cej wy-
soko�ci:

1. Przy sprzeda¿y z pojazdów samochodowych, platform,
przyczep, stoisk,   ze straganu przeno�nego - od jednego z wy-
mienionych w stosunku      dziennym                                    25,- z³

2. Przy sprzeda¿y odrêcznej zajmuj¹cej miejsce do 1 m2

powierzchni
 - w stosunku dziennym                                                  7,- z³.

2020

Uchwa³a Nr XIII/97/03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 11 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej na terenie Miasta i Gminy Dobrodzieñ.

§ 2. Inkasentem op³aty targowej bêdzie Pani Alicja Strze-
lec, a w razie niemo¿liwo�ci wykonywania przez ni¹ tej funkcji w
zastêpstwie Pani Krystyna Hermainska lub Pan Ryszard Zygiel.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Do-
brodzienia.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr III/13/02 Rady Miejskiej w Do-
brodzieniu z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek
op³aty targowej na terenie Miasta i Gminy Dobrodzieñ.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

        Joachim Kiwic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 10 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 Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co nastêpuje:

§ 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 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 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 ca³ko-
witej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okre�la za-
³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y,

2021

Uchwa³a Nr XIII/98/03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 11 grudnia 2003r.

w sprawie podatku od �rodków transportowych.

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 wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku 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 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 za-
³¹cznik 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. Traci moc uchwa³a Nr III/14/02 z dnia 12 grudnia 2002r.
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie okre�lenia wysoko-
�ci rocznych stawek podatku od �rodków transportowych na
terenie Miasta i Gminy Dobrodzieñ.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

     Joachim Kiwic
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XIII/98/03

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 11 grudnia 2003r.

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 440,- 600,-

powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie 750,- 940,-

powy¿ej 9 i poni¿ej 12 950,- 1050,-

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XIII/98/03

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
                   z dnia 11 grudnia 2003r.

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 2.090,- 2.190,-

13 14 2.100,- 2.200,-

14 15 2.110,- 2.210,-

15 2.120,- 2.220,-

Trzy osie

12 17 2.120,- 2.220,-

17 19 2.130,- 2.230,-

19 21 2.140,- 2.240,-

21 23 2.150,- 2.250,-

23 25 2.160,- 2.260,-

25 2.170,- 2.330,-

Cztery osie i wiêcej

12 25 2.180,- 2.280,-

25 27 2.200,- 2.300,-

27 29 2.220,- 2.350,-

29 31 2.240,- 2.452,80

31 2.300,- 2.452,80
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XIII/98/03

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
                   z dnia 11 grudnia 2003r.

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 1.273,- 1.400,-

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr XIII/98/03

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
                   z dnia 11 grudnia 2003r.

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 1.700,- 1.810,-

18 25 1.750,- 1.820,-

25 31 1.800,- 1.830,-

31 1.830,- 1.937,76

Trzy osie

12 40 1.830,- 1.830,-

40 2.360,- 2.548,65

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr XIII/98/03

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
                    z dnia 11 grudnia 2003r.

Dopuszczalna masa ca³kowita /w

tonach/
Stawka podatku w z³otych

od 7 i poni¿ej12 650,00
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Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr XIII/98/03

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
                   z dnia 11 grudnia 2003r.

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 18 910,- 1.120,-

18 25 920,- 1.140,-

25 930,- 1.160,-

Dwie osie

12 28 930,- 1.160,-

28 33 1.350,- 1.400,-

33 38 1.400,- 1.447,-

38 1.650,- 1.780,-

Trzy osie

12 38 1.400,- 1.447,-

38 1.700,- 1.800,-

Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr XIII/98/03

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
                    z dnia 11 grudnia 2003r.

Stawka podatku w z³otych

Ilo�æ miejsc do siedzenia Spe³nia normy czysto�ci spalin

EURO lub posiada katalizator
Pozosta³e

do 15 miejsc 1.150,- 1.230,-

powy¿ej 15 do 29 miejsc 1.300,- 1.400,-

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.550,- 1.650,-
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Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z
pó�n. zm.) oraz 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.), Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W § 1 uchwa³y z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie
zwolnieñ od podatku od nieruchomo�ci dodaje siê:

"  - nieruchomo�ci wykorzystane na potrzeby kultury i kul-
tury fizycznej,

- nieruchomo�ci nabyte na potrzeby dzia³alno�ci gospo-
darczej po   zlikwidowanych na terenie Gminy zak³adach pracy -
na okres 1 roku."

2022

Uchwa³a Nr XIII/99/03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 11 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomo�ci.

§ 2. Pozosta³e postanowienia uchwa³y nie ulegaj¹ zmia-
nie.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Do-
brodzienia.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

       Joachim Kiwic

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r.Nr 9, poz. 84 z
pó�n. zm.), 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.), Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala:

§ 1. W § 1 pkt 1 zmienia siê wzór formularza deklaracji
podatku od nieruchomo�ci. Wzór ten stanowi za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

W § 1 pkt 2 zmienia siê wzór formularza informacji o nieru-
chomo�ciach i obiektach budowlanych. Wzór ten stanowi za-
³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

2023

Uchwa³a Nr XIII/100/03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 11 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/17/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia wzorów formularzy deklaracji
podatku od nieruchomo�ci, na podatek rolny, na podatek le�ny oraz informacji o nieruchomo�ciach i obiektach budowla-

nych, informacji o gruntach, informacji o lasach.

§ 2. Pozosta³e postanowienia uchwa³y nie ulegaj¹ zmia-
nie.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Do-
brodzienia.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

    Joachim Kiwic
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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 i
Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568),
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i op³atach 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, Nr 188, poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953) - Rada Miejska w
G³ucho³azach uchwala, co nastêpuje:

§  1. Okre�la siê roczne stawki podatku od nieruchomo�ci
po³o¿onych na terenie Gminy G³ucho³azy, w nastêpuj¹cej wyso-
ko�ci:

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

bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,57 z³ od 1m2 powierzchni,

b) zwi¹zanych z  prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-
czej w zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych - 0,13 z³ od
1m2 powierzchni,

c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,20 z³ od 1 ha powierzchni,

d) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego  przez organizacje
po¿ytku publicznego - 0,10 z³ od 1m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych - 0,52 z³ od 1m2 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 z³ od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej,

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

2024

Uchwa³a  Nr XII/101/03
Rady Miejskiej w G³ucho³azach

z dnia 3 grudnia 2003r.

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

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

powierzchni u¿ytkowej,
e) letniskowych - 5,82 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych - 5 z³ od 1m2 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 grunty,
budowle i budynki u¿ytkowane przez:

1) ochotnicze stra¿e po¿arne,
2) instytucje kultury (biblioteki, �wietlice i kluby, domy kul-

tury),
3) kluby i stowarzyszenia sportowe,
4) ¿³obki
- pod warunkiem, ¿e nie jest w nich prowadzona dzia³al-

no�æ gospodarcza.

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³u-
cho³az.

§  4. Traci moc uchwa³a Nr III/11/02 Rady Miejskiej w G³u-
cho³azach z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wyso-
ko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Mariusz Miga³a

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 i
Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568),
art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) - Rada
Miejska w G³ucho³azach uchwala, co nastêpuje:

§  1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania
psów na terenie Miasta i Gminy G³ucho³azy w wysoko�ci 24 z³
od jednego psa.

2025

Uchwa³a  Nr XII/102/03
Rady Miejskiej w G³ucho³azach

z dnia 3 grudnia 2003r.

w sprawie wysoko�ci  stawek podatku od posiadania psów.

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

§  3. Od psa nabytego w ci¹gu roku podatkowego stawka
podatku okre�lona w § 1 ulega obni¿eniu proporcjonalnie do
liczby miesiêcy, w których podatnik psa nie posiada³.

§  4. 1. Wp³aty podatku dokonuje siê w kasie Urzêdu Miej-
skiego w G³ucho³azach, a na terenie wiejskim u so³tysów.
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2. Potwierdzeniem zap³aty jest dowód wp³aty z kwitariusza
K-103.

3. Ewidencjê podatników prowadzi Stra¿ Miejska w G³u-
cho³azach oraz so³tysi, na podstawie dowodów wp³aty, wydaj¹c
numerek rejestracyjny posiadaj¹cy numer porz¹dkowy, nazwê
gminy oraz rok wydania.

4. Koszty numerów rejestracyjnych ponosi Gmina.

§  5. 1. Pobrane kwoty podatku - so³tysi wp³acaj¹ w kasie
Urzêdu Miejskiego w G³ucho³azach w terminie do 10-go dnia za
m-c poprzedni.

2. Za inkaso przys³uguje 20% prowizji.

§  6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³u-
cho³az.

§ 7. Traci moc uchwa³a Nr XIX/102/99 Rady Miejskiej w
G³ucho³azach z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie wysoko�ci
stawek podatku od posiadania psów.

§ 8. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od daty og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Mariusz Miga³a

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 i
Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568)
oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i op³atach 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,
Nr 188, poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953) -Rada Miejska w G³ucho-
³azach uchwala, co nastêpuje:

2026

Uchwa³a  Nr XII/ 104 /03
Rady Miejskiej w G³ucho³azach

z dnia 3 grudnia 2003r.

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

§  1. Okre�la siê roczne stawki podatku od �rodków trans-
portowych na obszarze Gminy G³ucho³azy w nastêpuj¹cej wyso-
ko�ci:

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony   i poni¿ej 12 ton:

Wiek pojazdu i wyposa¿enie s³u¿¹ce ochronie �rodowiska 

(katalizator spalin lub instalacja gazowa) 

 

poni¿ej 5 lat od 5 lat do 10 lat 

w³¹cznie 

powy¿ej 10 lat 

 

 

Masa ca³kowita 

bez 

wyposa- 

¿enia 

z   

wyposa-

¿eniem 

bez 

wyposa- 

¿enia 

z   

wyposa-

¿eniem 

bez 

wyposa- 

¿enia 

z   

wyposa-

¿eniem 

 

� od 3,5t do 5,5t w³¹cznie 

� powy¿ej 5,5t do 9t  

    w³¹cznie 

� powy¿ej 9t i poni¿ej 12t 

 

 

396 

 

 

720 

 

960 

 

276 

 

 

504 

 

672 

 

480 

 

 

840 

 

1.080 

 

336 

 

 

588 

 

756 

 

600 

 

 

900 

 

1.200 

 

 

420 

 

 

636 

 

840 

 

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1 do uchwa³y,

3) 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:
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W iek  p ojazd u  i w yp osa¿en ie s³u ¿¹ce och ron ie 

�rod ow isk a  (k ata liza tor sp a lin  lu b  in sta lacja  gazow a) 

 

p on i¿ej 5  la t od  5  la t d o  10  lat 

w ³¹czn ie 

p ow y¿ej 10  la t 

 

 

M asa ca³k ow ita  

bez  

w yposa- 

¿en ia 

z    

w yposa-

¿en iem  

bez  

w yposa- 

¿en ia 

z    

w yposa

-

¿en iem  

bez  

w yposa

- 

¿en ia 

z    

w yposa-

¿en iem  

 

� od  3 ,5 t i p on i¿ej 1 2 t 

 

 

1 .200  

 

840  

 

1 .260  

 

888  

 

1 .320 

 

924  

 

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 rol-
nicz¹ prowadzon¹ przez podatników podatku rolnego:

 

Wiek pojazdu  
 

Masa ca³kowita  

zespo³u pojazdów: 

przyczepa (naczepa) 

+ pojazd silnikowy 

 

poni¿ej 5 lat 

 

od 5 lat do 10 lat 

w³¹cznie 

 

 

powy¿ej 10 lat 

 

� od 7t i poni¿ej 12t 

 

 

300 

 

360 

 

480 

 

W iek pojazdu i w yposa¿enie s³u¿¹ce ochronie 

�rodow iska (katalizator spalin  lub instalacja gazow a) 

 

poni¿ej 5 lat od 5 lat do 10 lat 

w ³¹cznie 

pow y¿ej 10 lat 

 

 

L iczba m iejsc  

do siedzenia 

bez 

w yposa- 

¿enia 

z   

w yposa-

¿eniem  

bez 

w yposa- 

¿enia 

z   

w yposa-

¿eniem  

bez 

w yposa- 

¿enia 

z   

w yposa

-

¿eniem  

 

� poni¿ej 30 m iejsc 

 

� 30 m iejsc i w iêcej 

 

 

900 

 

1 .440 

 

636 

 

1 .008 

 

1 .056 

 

1 .560 

 

744 

 

1 .092 

 

1 .200 

 

1 .740 

 

840 

 

1 .464 

 

4) 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, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y,

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,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do uchwa³y,

7) od autobusów, w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedze-
nia:
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§  2. Wiek �rodka transportowego liczy siê od koñca roku
kalendarzowego, w którym zosta³ wyprodukowany.

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³u-
cho³az.

§  4. Traci moc uchwa³a Nr III/10/02 Rady Miejskiej w G³u-
cho³azach z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wyso-
ko�ci stawek podatku od �rodków transportowych.

Stawki podatkowe

dla pojazdów okre�lonych w § 1 ust. 2 uchwa³y

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

Dwie osie

12

13

14

15

13

14

15

1.140

1.200

1.260

1.320

1.260

1.320

1.440

1.500

Trzy osie

12

17

19

21

23

25

17

19

21

23

25

1.380

1.440

1.500

1.560

1.620

1.680

1.560

1.620

1.680

1.740

1.800

1.860

Cztery osie i wiêcej

12

25

27

29

31

25

27

29

31

1.740

1.800

1.860

1.920

2.100

1.920

1.980

2.040

2.452,80

2.452,80

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Mariusz Miga³a

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XII/ 104  /03

Rady Miejskiej w G³ucho³azach
z dnia 3  grudnia 2003r
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XII/104 /03

Rady Miejskiej w G³ucho³azach
z dnia 3  grudnia 2003r.

Stawki podatkowe  

dla pojazdów okre�lonych w § 1 ust. 4 uchwa³y 

 

Liczba osi i dopuszczalna 

masa ca³kowita  

zespo³u pojazdów: 

� ci¹gnik siod³owy + naczepa 

� ci¹gnik balastowy + naczepa 

(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 

 

Dwie osie 
 

12 

18 

25 

31 

 

18 

25 

31 

 

1.500 

1.560 

1.620 

1.740 

 

1.560 

1.620 

1.680 

1.937,76 

 

 

Trzy osie 
 

12 

40 

 

 

40 

 

1.770 

1.860 

 

1.824 

2.548,65 
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XII/104 /03

Rady Miejskiej w G³ucho³azach
z dnia 3 grudnia 2003r

Stawki podatkow e  

dla pojazdów okre�lonych w § 1 ust. 6 uchwa³y. 

 
Liczba osi i dopuszczalna 

masa ca³kow ita  

zespo³u pojazdów : 

� naczepa  (przyczepa)                

+ pojazd silnikowy 

(w  tonach) 

 

Staw ka podatku (w  z³otych) 

 

nie mniej 

ni¿ 

 

mniej ni¿ 

o� jezdna (osie jezdne) 

z zaw ieszeniem 

pneumatycznym lub 

zaw ieszeniem uznanym 

za rów now a¿ne 

inne systemy 

zaw ieszenia osi 

jezdnych 

 

Jedna o� 
 

12 

18 

25 

 

 

18 

25 

 

 

540 

564 

600 

 

600 

660 

720 

 

Dwie osie 
 

12 

28 

33 

38 

 

 

28 

33 

38 

 

564 

624 

852 

                1 .152 

 

780 

852 

          1 .296 

          1 .704 

 

Trzy osie 

 

12 

38 

 

 

38 

 

744 

948 

 

948 

          1 .284 

 

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 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 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.
1039 i Nr 188, poz. 1840), Rada Miejska w Gogolinie uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. Okre�la  siê nastêpuj¹ce  stawki  podatku od  nieru-
chomo�ci  obowi¹zuj¹ce na terenie  Gminy:

2027

Uchwa³a Nr XV/101/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od nieruchomo�ci i zwolnieñ w tym podatku na 2004 rok.

1)  od  budynków  mieszkalnych  lub ich czê�ci
  - 0,45 z³ od 1 m2  powierzchni u¿ytkowej;

 2) od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z prowadze-
niem dzia³alno�ci gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci go-
spodarczej -  16,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

3)  od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie udzielania  �wiadczeñ
zdrowotnych -  2,00 z³   od 1 m2  powierzchni  u¿ytkowej;

 4)  od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie
dzia³alno�ci  gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym
materia³em  siewnym   -  8,11 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
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5)  od  pozosta³ych budynków lub ich czê�ci, w tym zajê-
tych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego, z wy³¹cze-
niem gara¿y nie zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci go-
spodarczej   -  3,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

6)  od pozosta³ych budynków lub ich czê�ci, zajêtych na
gara¿e nie zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-
czej   -  3,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

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

8) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci
gospodarczej, bez wzglêdu na sposób  zakwalifikowania  w
ewidencji  gruntów  i budynków   - 0,62 z³ 1 m2 powierzchni;

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

10)  od  gruntów pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadze-
nie odp³atnej  statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego - 0,09 z³ od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
1)  budynki, budowle i grunty bêd¹ce w  trwa³ym zarz¹dzie

jednostek i zak³adów bud¿etowych Gminy,

2) budynki, budowle i grunty:
a) bêd¹ce w posiadaniu jednostek ochrony przeciwpo¿a-

rowej,
b) zajête na potrzeby kultury fizycznej i sportu,
c) zajête na potrzeby bezpieczeñstwa publicznego,
d)   zajête na potrzeby instytucji kultury.

§ 3. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Gogolinie
Nr III/12/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od
nieruchomo�ci i zwolnieñ w tym podatku na 2003rok.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Go-
golina.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

w Gogolinie
Stanis³aw Kurzeja

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 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717),
art. 14 pkt 1 i 2 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, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz.
1840), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Ustala siê na terenie Gminy Gogolin roczn¹ stawkê
podatku od posiadania psów,  w wysoko�ci  15,00 z³  od jedne-
go psa.

2. Podatek  od  posiadania psa p³atny jest  w terminie do
dnia 30 kwietnia  roku podatkowego.

3. Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ lub wygas³ w ci¹-
gu roku podatkowego, stawka podatku ustalona w ust. 1, ulega
obni¿eniu lub podwy¿szeniu proporcjonalnie do liczby miesiêcy,
w których istnia³ obowi¹zek podatkowy.

2028

Uchwa³a  Nr XV/ 102 / 2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 rok.

4. Wykazy posiadaczy psów do opodatkowania, sporz¹-
dzaj¹ so³tysi wsi.

5. Podatek p³atny jest z góry,  bez  wezwania,  w  kasie
Urzêdu Miejskiego  w  Gogolinie, u  so³tysa  lub  na  rachunek
bankowy  w  Banku Spó³dzielczym w Gogolinie.

§ 2. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Gogolinie
Nr III/15/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od
posiadania psów na 2003 rok.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Go-
golina.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

w Gogolinie
Stanis³aw Kurzeja



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104 Poz.2029-2030

         -8002 -

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 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717)
art. 30 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz
art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych (Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840),
Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Wprowadza   siê   op³atê   administracyjn¹   w
nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

1)   za wydanie wypisu   z miejscowego planu  zagospoda-
rowania  przestrzennego - 70 z³ za ka¿d¹ dzia³kê;

2)   za wydanie wyrysu   z miejscowego  planu  zagospoda-
rowania  przestrzennego - 25 z³ za ka¿d¹ dzia³kê;

nie wiêcej jednak ni¿ stawka op³aty administracyjnej ustalona
zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

2029

Uchwa³a  Nr XV/103/2003
Rady  Miejskiej w Gogolinie

z  dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie op³aty administracyjnej na 2004 rok.

2. Stawki op³at administracyjnych ustalone w ust. 1, winny
byæ wp³acone gotówk¹ w kasie Urzêdu Miejskiego, w dniu zg³o-
szenia wniosku o dokonanie czynno�ci urzêdowej.

§ 2. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Gogolinie
Nr III/13/2002 z dnia  11 grudnia 2002 r. w sprawie op³aty admi-
nistracyjnej na 2003 rok oraz uchwa³a Nr V/33/2003 z dnia
17 lutego 2003 r., zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie op³aty admi-
nistracyjnej na 2003 rok.

§ 3. Wykonanie uchwa³y  powierza siê  Burmistrzowi Go-
golina.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

w Gogolinie
Stanis³aw Kurzeja

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 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717),
art. 15 ust. 1 i  art.  19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i
Nr 200, poz. 1683 , z 2003 r. Nr 96, poz. 874 , Nr 110, poz. 1039
i Nr 188, poz. 1840), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. 1.  Ustala  siê  wysoko�æ  dziennych   stawek  op³aty
targowej  pobieranych  na  terenie Gminy Gogolin  od  osób
sprzedaj¹cych,  w  nastêpuj¹cych  wysoko�ciach:

 1)   sprzeda¿ artyku³ów, towarów ze stoiska w hali targo-
wej w wysoko�ci  30,00  z³;

2) sprzeda¿ artyku³ów konsumpcyjnych (ma³a gastrono-
mia) z samochodu, przyczepy   samochodowej, platformy w wy-
soko�ci  40,00 z³;

3) sprzeda¿ artyku³ów, towarów na terenie miasta i wsi z
stolika, wózka, itp. w wysoko�ci  30,00 z³.

2. Nie pobiera siê op³aty od osób sprzedaj¹cych runo le-
�ne (jagody, maliny, poziomki, grzyby itp.).

2030

Uchwa³a Nr  XV/104/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 8 grudnia  2003 r.

w sprawie op³aty targowej na 2004 rok.

§ 2. 1. Zarz¹dza  siê  pobór  op³aty  targowej w drodze
inkasa i ustala siê wynagrodzenie za inkaso w  wysoko�ci  7 %
od  sumy  zainkasowanych  kwot.

2. Na  inkasentów  op³aty  targowej  wyznacza  siê  pracow-
ników  Stra¿y  Miejskiej.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi  Go-
golina.

§ 4. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Gogolinie
Nr III/14/2002 z dnia 11 grudnia  2002 r. w sprawie op³aty targo-
wej na 2003 rok.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

w Gogolinie
Stanis³aw Kurzeja
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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 2002r. 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/
oraz art. 10 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 2003r. Nr 96, poz874, Nr 110, poz.1039 i Nr 188, poz.
1840/, Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co nastêpuje:

§  1. Roczne stawki podatku od �rodków transportowych:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie

ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton, w zale¿no�ci od dopusz-
czalnej masy ca³kowitej pojazdu oraz jego wp³ywu na �rodowi-
sko, okre�la za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y;

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿no�ci od liczby
osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawiesze-
nia, 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, w zale¿no�ci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu,
jego wp³ywu na �rodowisko, 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 ca³-
kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, okre�la za³¹cznik nr 4 do
niniejszej uchwa³y;

5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni-
¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rol-
nicz¹, prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, okre�la
za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y;

6) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹, pro-

wadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w zale¿no�ci od licz-
by osi, dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawie-
szenia, okre�la za³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y;

7) od autobusu, w zale¿no�ci od ilo�ci miejsc do siedze-
nia oraz jego wp³ywu na �rodowisko, okre�la za³¹cznik nr 7 do
niniejszej uchwa³y.

§  2. Zwalnia siê od podatku od  �rodków  transportowych,
�rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb jed-
nostek i zak³adów bud¿etowych Gminy Gogolin i stanowi¹ce ich
w³asno�æ.

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Go-
golina.

§  4. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Gogolinie
Nr III/18/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia
wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych i zwol-
nieñ w tym podatku na 2003 rok oraz uchwa³a Rady Miejskiej w
Gogolinie Nr V/27/2003 z dnia 17 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca
uchwa³ê w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od
�rodków transportowych i zwolnieñ, w tym podatku na 2003 rok.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

w Gogolinie
Stanis³aw Kurzeja

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XV/105/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 8 grudnia 2003r

Stawka podatku w z³otychw z³otych
Dopuszczalna masa ca³kowita

(w tonach)
 wyprodukowanych do 1995r.

w³¹cznie

pozosta³e

do 3,5  do 5,5 w³¹cznie 600,00 550,00

powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie 1 000,00 950,00

powy¿ej 9 i poni¿ej 12 1 200,00 1 150,00

2031

Uchwa³a Nr XV/105/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od  �rodków  transportowych i zwolnieñ   w tym podatku na  2004 rok.
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XV/105/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 8 grudnia 2003r.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita

samochody ciê¿arowe (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

Dwie osie

12 13 2 100,00 2 100,00

13 14 2 100,00 2 100,00

14 15 2 100,00 2 100,00

15  2 100,00 2 100,00

Trzy osie

12 17 2 100,00 2 100,00

17 19 2 100,00 2 100,00

19 21 2 100,00 2 100,00

21 23 2 100,00 2 100,00

23 25 2 100,00 2 100,00

25  2 100,00 2 100,00

Cztery osie i wiêcej

12 25 2 100,00 2 100,00

25 27 2 100,00 2 100,00

27 29 2 100,00 2 100,00

29 31 2 100,00 2 452,80

31  2 100,00 2 452,80

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XV/105/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 8 grudnia 2003r.

Stawka podatku w z³otychw z³otych
Dopuszczalna masa ca³kowita

(w tonach)
wyprodukowanych do 1995r.

w³¹cznie

pozosta³e

od 3,5  i poni¿ej  12 1 350,00 1 300,00
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Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr XV/105/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 8 grudnia 2003r.

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 jezdne) z

zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za

równowa¿ne

inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

Dwie osie

12 18 1 800,00 1 800,00

18 25 1 800,00 1 800,00

25 31 1 800,00 1 800,00

31 36 1 800,00 1 937,76

36 37 1 800,00 1 937.76

37  2 000,00 2 000,00

Trzy osie

12 36 1 800,00 1 800,00

36 37 1 800,00 1 800,00

37 39 2 000,00 2 000,00

40  2 000,00 2 548,65

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr XV/105/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 8 grudnia 2003r.

Stawka podatku w z³otychw z³otych
Dopuszczalna masa ca³kowita

(w tonach)
wyprodukowanych do 1995r.

w³¹cznie

pozosta³e

od 7 i poni¿ej 12 1 000,00 950,00
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Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr XV/105/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 8 grudnia 2003r.

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 jezdne) z

zawieszeniem pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za

równowa¿ne

inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

Jedna o�

12 18 1 200,00 1 300,00

18 37 1 200,00 1 300,00

37  1 400,00 1 600,00

Dwie osie

12 18 1 200,00 1 300,00

18 36 1 200,00 1 400,00

36 37 1 400,00 1 400,00

37  1 400,00 1 700,00

Trzy osie

12 18 1 200,00 1 300,00

18 36 1 400,00 1 400,00

36 37 1 400,00 1 400,00

37  1 400,00 1 700,00

Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr XV / 105 /2003

Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 8 grudnia 2003r.S ta w k a  p o d a tk u  w  z ³o ty c h

I lo �æ  M ie jsc  d o  sied zen ia w y p r o d u k o w a n y c h  d o  1 99 5 r .

w ³¹ c zn ie

p o zo sta ³e

m n ie jszej  n i¿ 30  m iejsc 1  2 0 0 ,00 1  1 5 0 ,00

ró w n ej lu b  w y¿sze j  n i¿  30

m ie jsc
1  8 0 0 ,00 1  7 5 0 ,00

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 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717),
art. 6 ust. 13  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, z 2003 Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz.
1840), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  o podat-
ku 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 2002r.
Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039), art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826), Rada Miejska w Gogoli-
nie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 11 grudnia 2002 r.  w sprawie ustalenia wzoru formularza
deklaracji na podatek od nieruchomo�ci, podatek rolny i poda-
tek le�ny oraz wzoru formularza informacji podatku od nierucho-
mo�ci, podatku rolnego i podatku le�nego (Dz. Urz. Woj. Opol-
skiego Nr 130 poz. 1774) z dnia 17 grudnia 2002 r., wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

2032

Uchwa³a  Nr XV/106/2003
 Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 8  grudnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia wzoru  formularza deklaracji na  podatek od nieruchomo�ci, podatek rolny
i podatek le�ny oraz wzoru formularza informacji podatku od nieruchomo�ci, podatku rolnego i podatku le�nego.

1) w § 1 ust. 2 wzór formularza deklaracji:
    -   podatku od nieruchomo�ci DN-1, stanowi¹cy za³¹cz-

nik nr 1, otrzymuje brzmienie   okre�lone w za³¹czniku do niniej-
szej uchwa³y;

2)  w § 2 ust. 2 wzory formularzy informacji:
 a)  podatku od nieruchomo�ci IN-1, stanowi¹cy za³¹cznik

nr 4, otrzymuje brzmienie   okre�lone w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y;

 b) podatku rolnego IR-1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5, otrzy-
muje brzmienie okre�lone w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y;

c) podatku le�nego IL-1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 6, otrzy-
muje brzmienie okre�lone w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y;

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Go-
golina.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

w Gogolinie
Stanis³aw Kurzeja



    Województwa Opolskiego Nr 104
Dziennik Urzêdowy
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Uchwa³a Nr XIII/71/03
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 8 grudnia 2003r.

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

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 215 , poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80 , poz.
717 , Nr 162 , poz. 1568 ) oraz art. 5 ust. 1 , art. 7 a i 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 ; z 2003r.
Nr 110, poz. 1039), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê stawki podatku od nieruchomo�ci na
2004 rok w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

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

bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków 0,56 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 ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 96 , poz. 874 )

0,12 z³ od 1 m2 powierzchni.

2/od budynków lub ich czê�ci:
a )mieszkalnych 0,48 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, 15,30 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej

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

      8,10 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      3,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej ,

3/od budowli lub ich czê�ci zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹
gospodarcz¹:

a )s³u¿¹cych bezpo�rednio do produkcji i uzdatniania wody
,do odprowadzania   i oczyszczania �cieków , ruroci¹gów i prze-
wodów sieci rozdzielczej wody 1% ich warto�ci ,

b ) od pozosta³ych 2% ich warto�ci okre�lonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci , nierucho-
mo�ci i ich czê�ci wykorzystywane wy³¹cznie na cele zwi¹zane z
ochrona przeciwpo¿arow¹, dzia³alno�ci¹ kulturalna , sportow¹ i
zapewnienia porz¹dku publicznego.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i
obowi¹zuje od 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
  Rady  Gminy
Herbert Pyka
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Uchwa³a Nr XIII/72/03
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie okre�lenia wzorów formularzy zawieraj¹cych dane dotycz¹ce podmiotu
i przedmiotu opodatkowania , niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomo�ci,

podatku rolnego i podatku le�nego.

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 ,  Nr 162 , poz. 1568
)  oraz 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, Nr 110, poz. 1039 i Nr 186,
poz. 1888 ), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Wprowadza siê zmiany w formularzach dotycz¹cych
podatku od nieruchomo�ci, stanowi¹cych za³¹cznik nr 1  i nr 2
do  uchwa³y Rady Gminy Nr III/12/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w
sprawie okre�lenia wzorów formularzy niezbêdnych do wymia-
ru i poboru podatku od nieruchomo�ci, podatku rolnego oraz
podatku le�nego.

1.W   za³¹czniku nr 1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODAT-
KU OD NIERUCHOMO�CI:

a)w polu D1 Powierzchnia gruntów , pkt. 3 otrzymuje
brzmienie:

"pozosta³e grunty , w tym:  zajête na prowadzenie odp³at-
nej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organiza-
cje po¿ytku publicznego",

b)w polu D2 powierzchnia u¿ytkowa budynków lub ich czê-
�ci , pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

"pozosta³ych , w tym: zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego".

         Poz. 2033-2034- 8018 -



2.  W za³¹czniku nr 2- DEKLARACJA NA PODATEK OD
NIERUCHOMO�CI:

a) w polu D1 Powierzchnia gruntów, pkt. 3 otrzymuje
brzmienie:

"pozosta³e grunty , w tym:  zajête na prowadzenie odp³at-
nej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organiza-
cje po¿ytku publicznego",

b) w polu D2 Powierzchnia u¿ytkowa budynków lub ich
czê�ci, pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

"pozosta³ych , w tym: zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego".

§ 2. Wzory tych formularzy stanowi¹ za³¹cznik nr 1 i nr 2 do
niniejszej uchwa³y.

§ 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 w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i
obowi¹zuje od 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
   Rady Gminy
Herbert Pyka

    Województwa Opolskiego Nr 104
Dziennik Urzêdowy

                      Poz. 2034- 8019 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104

2035

Uchwa³a Nr XIII / 73 / 03
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 8 grudnia 2003 r.

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

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 ) oraz art. 10 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9 , poz.84 i Nr 200 , poz. 1683 ), Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê roczn¹ stawkê podatku od jednego �rodka trans-
portowego :

1/ od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie    600,00 z³,
b/ powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 1.000,00 z³,
c/ powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 1.200,00 z³,

2/ od samochodu ciê¿arowego z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej :

a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25 ton :
-o liczbie osi - dwie 1.530,00 z³,
-o liczbie osi - trzy 1.330,00 z³,
-o liczbie osi cztery i wiêcej 1.300,00 z³,
b/ równej lub wy¿szej ni¿  25 ton :

-o liczbie osi - dwie 1.600,00 z³,
-o liczbie osi - trzy 1.640,00 z³,
-o liczbie osi - cztery i wiêcej 1.840,00 z³,
3/ od samochodu ciê¿arowego z innym systemem za-

wieszenia osi jezdnych,  o dopuszczalnej masie ca³kowitej :
a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25 ton :

-o liczbie osi - dwie 1.640,00 z³,
-o liczbie osi - trzy 1.430,00 z³,
-o liczbie osi - cztery i wiêcej 1.400,00 z³,
b/ równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i mniejszej ni¿ 29 ton:

-o liczbie osi - dwie 1.700,00 z³,
-o liczbie osi - trzy 1.740,00 z³,
-o liczbie osi - cztery i wiêcej 2.200,00 z³,
c/  równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton
-o liczbie osi - cztery i wiêcej 2.452,80 z³,
4/ od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowane-

go do u¿ywania ³¹cznie  z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów

od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton 1.330,00 z³,
5/  od  ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowane-

go do u¿ywania z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym  za równowa¿ne , dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów :

a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton
-o liczbie osi - dwie 1.530,00 z³,
-o liczbie osi - trzy 1.500,00 z³,
b/ równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 31 ton

-o liczbie osi - dwie 1.640,00 z³,
-o liczbie osi - trzy 1.600,00 z³,
c/ równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton

-o liczbie osi - dwie 1.819,00 z³,
-o liczbie osi - trzy 1.819,00 z³,
6/ od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do

u¿ywania 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 1.640,00 z³,
-o liczbie osi - trzy 1.600,00 z³,
b/ równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 31 ton :

-o liczbie osi - dwie 1.740,00 z³,
-o liczbie osi - trzy 1.700,00 z³,

c/ równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton i mniejszej ni¿ 40 ton :
-o liczbie osi - dwie 1.037,76 z³,
-o liczbie osi - trzy 1.819,00 z³,
d/  równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton:
-o liczbie osi trzy 2.548,65 z³,
7/ od przyczepy lub naczepy , która ³¹cznie z pojazdem silniko-

wym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton  z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego 1.020,00 z³,

8/ od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego

a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25 ton :
-o liczbie osi - jedna 1.020,00 z³,
-o liczbie osi - dwie 1.010,00 z³,
-o liczbie osi - trzy 1.000,00 z³,

b/ równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i mniejszej ni¿ 38 ton :
-o liczbie osi - jedna 1.330,00 z³,
-o liczbie osi - dwie 1.220,00 z³,
-o liczbie osi trzy 1.200,00 z³,

c/ równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton :
-o liczbie osi - jedna 1.550,00 z³,
-o liczbie osi - dwie 1.530,00 z³,
-o liczbie osi - trzy 1.430,00 z³,
9/ od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawie-

szenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojaz-
dów, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ pro-
wadzon¹ przez podatnika podatku rolnego

a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25 ton :
-o liczbie osi - jedna 1.120,00 z³,
-o liczbie osi - dwie 1.100,00 z³,
-o liczbie osi - trzy 1.050,00 z³,

b/ równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton  i mniejszej ni¿ 38 ton :
-o liczbie osi - jedna 1.430,00 z³,
-o liczbie osi - dwie 1.330,00 z³,
-o liczbie osi - trzy 1.300,00 z³,

c/ równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton :
-o liczbie osi - jedna 1.650,00 z³,
-o liczbie osi - dwie 1.640,00 z³,
-o liczbie osi - trzy 1.530,00 z³,
10/ od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do sie-

dzenia:
a/ mniejszej ni¿ 30 miejsc    720,00 z³,
 b/ równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc              1.430,00 z³.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Jemielnica.

§ 3. Traci moc obowi¹zuj¹c¹  uchwa³a Rady Gminy Nr III/13/02 z
dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia stawek podatku od �rod-
ków transportowych , zmieniona uchwa³¹ Nr IV/26/03 z dnia 13 stycz-
nia 2003 r.

§ 4. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i obowi¹zuje od
dnia 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
  Rady  Gminy
Herbert Pyka

         Poz.2035- 8024 -
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Uchwa³a Nr XIII/74/03
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawki podatku od posiadania psa.

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 215, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 , poz.
717, 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 110, poz. 1039), Rada
Gminy uchwala co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê wysoko�æ stawki podatku od posiadania
psa w wysoko�ci 20 z³.

§ 2. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psa w
drodze inkasa przez inkasentów, z którymi Wójt  zawrze stosow-
ne umowy.

§ 3. Inkasenci otrzymaj¹ wynagrodzenie w wysoko�ci 30%
zainkasowanych kwot.

§ 4. Termin p³atno�ci podatku od posiadania psa ustala
siê na dzieñ 30 czerwca ka¿dego roku.

§ 5. Traci moc obowi¹zuj¹c¹ uchwa³a Rady Gminy
Nr III/16/02 z dnia 12 grudnia 2002 r.  w sprawie ustalenia wyso-
ko�ci podatku od posiadania psów.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i
obowi¹zuje od 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
  Rady  Gminy
Herbert Pyka
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Uchwa³¹ Nr XIII / 75 / 03
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 8 grudnia 2003 r.

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

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 215 , poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80 , poz.
717 , 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 110, poz. 1039), Rada
Gminy uchwala co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê wysoko�æ dziennej stawki op³aty targowej
na 27 z³.

§ 2. Zarz¹dza siê pobór dziennej op³aty targowej  w drodze
inkasa przez osobê, z któr¹ Wójt zawrze stosown¹ umowê.

§ 3. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysoko�ci 25%
zainkasowanych kwot.

§ 4. Traci moc obowi¹zuj¹c¹ uchwa³a Rady Gminy
Nr III/14/02 z dnia 12 grudnia 2002 r.  w sprawie ustalenia wyso-
ko�ci dziennej stawki op³aty targowej.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i
obowi¹zuje od 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
  Rady  Gminy
Herbert Pyka

    Województwa Opolskiego Nr 104
Dziennik Urzêdowy

                          Poz.2036-2037- 8025 -
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.
 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) oraz art. 6
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. 242, 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
Kietrzu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Obni¿a siê og³oszon¹ przez Prezesa G³ównego Urzê-
du Statystycznego �redni¹ cenê ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2003 roku do kwoty 33,45 z³ za 1q ¿yta.
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Uchwa³a  Nr XII/64/2003
Rady  Miejskiej  w  Kietrzu

z dnia 9 grudnia 2003 r.

w sprawie obni¿enia �redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003 roku do obliczenia
podatku rolnego.

§ 2. Obni¿ona cena ¿yta wymieniona w § 1 stanowi pod-
stawê do obliczania podatku rolnego na 2004 rok na obszarze
Gminy Kietrz.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kietrza.

§ 4. Uchwa³a podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Kietrzu.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

                                                                                    Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kietrzu

                                                                      Franciszek Sobczuk

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) oraz art. 18 i 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, 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 Kietrzu uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej w wysoko-
�ci:

1. Przy sprzeda¿y z pojazdu do 2,5 tony:
a) artyku³ów spo¿ywczo- rolnych                                    17 z³
b) artyku³ów przemys³owych                                              20 z³
2. Przy sprzeda¿y z pojazdu powy¿ej 2,5 tony
a) artyku³ów spo¿ywczo- rolnych                                       26 z³
b) artyku³ów przemys³owych                                              35 z³.
3. Przy sprzeda¿y ze straganu, kosza, skrzynki, wiadra,

wózka rêcznego, roweru, rêki itp.:
a) artyku³ów spo¿ywczo- rolnych                                      7 z³
b) artyku³ów przemys³owych                                              14 z³.

§ 2. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynno�ci urzê-
dowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej, wykonywane
przez Urz¹d Miejski, w wysoko�ci:
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Uchwa³a XII/66/2003
Rady  Miejskiej  w  Kietrzu

z dnia 9 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek op³aty targowej administracyjnej, zasad ich ustalania i poboru
oraz terminów p³atno�ci tych op³at na terenie Gminy Kietrz.

1. Za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Kietrz   30 z³.

2. Za wydanie wypisu i wyrysu ze Studium Uwarunkowañ i
Kierunków   Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz  30 z³.

§ 3. Zarz¹dza siê pobór op³aty administracyjnej w drodze
inkasa. Inkasentem op³aty administracyjnej jest Urz¹d Miejski
w Kietrzu.

§ 4. Traci moc uchwa³a  Nr II/13/02 Rady Miejskiej w Kie-
trzu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci
stawek op³aty targowej i administracyjnej, zasad ich ustalania i
poboru oraz terminów p³atno�ci tych op³at na terenie Gminy Kietrz
na 2003 rok.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi Kietrza.

§ 6. Uchwa³a podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Kietrzu.

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

                                                        Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kietrzu

                                                                      Franciszek Sobczuk
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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 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
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 110, poz.  1039,  Nr 188, poz. 1840, Nr 203,
poz. 1966), Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w
wysoko�ci 30 z³ od ka¿dego psa rocznie.

§ 2. Podatek od posiadania psów p³atny jest w terminie
do dnia 30 czerwca roku podatkowego, podatek od posiadania
psów uiszcza siê bez wezwania.

§3. Traci moc uchwa³a Nr II/12/02 Rady Miejskiej w Kie-
trzu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki podatku
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Uchwa³a Nr XII/67/2003
Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 9 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów. Okre�lenia zasad ustalania i poboru  oraz terminu p³atno�ci
tego podatku na terenie Gminy Kietrz.

od posiadania psów. Okre�lenia zasad ustalania i poboru oraz
terminu p³atno�ci tego podatku na terenie Gminy Kietrz na rok
2003.

§4. Wykonywanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kietrza.

§5. Uchwa³a podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Kietrzu.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

                                                                                            Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kietrzu

Franciszek Sobczuk

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) oraz art. 5 , 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 Kietrzu uchwala, co nastê-
puje:

§ 1. Ustala siê roczne stawki  podatku od nieruchomo�ci
w wysoko�ci:

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

bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków od 1m2         powierzchni                     -               0,61 z³

b)   pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni  wodnych od 1 ha powierzchni                -      3,40 z³

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego od 1m2 powierzchni    -                     0,10 z³    .
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Uchwa³a  Nr XII/68/2003
Rady  Miejskiej  w  Kietrzu

z dnia  9 grudnia 2003 r.

w sprawie  ustalenia na obszarze Gminy Kietrz stawek podatku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ od podatku od
nieruchomo�ci.

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

czej oraz od  budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie   dzia³alno�ci gospodarczej od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej                                                              -                   16,83 z³

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

powierzchni u¿ytkowej                                       -                      7,84 z³
d)    zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej  w

zakresie �wiadczenia us³ug medycznych od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej                                                              -                      3,46 z³

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku  publicznego  od 1m2 powierzchni u¿ytkowej   -      5,63 z³

3. Od budowli:
a) wykorzystywanych bezpo�rednio do odprowadzania i

oczyszczania �cieków oraz dostarczania wody na potrzeby zbio-
rowego zaopatrzenia w wodê od ich warto�ci  okre�lonej na
podstawie art.4 ust . 1 pkt 3 i ust. 3-7  -  1%,

b) pozosta³ych od ich warto�ci okre�lonej na podstawie
art.4 ust . 1 pkt. 3 i ust. 3-7                - 2%
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§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci :
1. Nieruchomo�ci stanowi¹ce mienie gminne, a nie od-

dane w posiadanie zale¿ne.
2. Nieruchomo�ci lub ich czê�ci zajête na potrzeby jedno-

stek organizacyjnych Gminy, dzia³aj¹cych w formie jednostek
bud¿etowych.

3. Nieruchomo�ci lub ich czê�ci zajête na potrzeby ochro-
ny przeciwpo¿arowej.

4. Nieruchomo�ci po³o¿one na terenie bezpo�rednich stref
ochronnych ujêæ wodnych, s³u¿¹cych zbiorowemu zaopatrzeniu
w wodê.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w
Kietrzu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia na obszarze
Gminy Kietrz stawek podatku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ
od podatku od nieruchomo�ci na rok 2003 oraz uchwa³a

Nr III/18/02 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2002 r. w
sprawie zmiany uchwa³y Nr II/11/02 Rady Miejskiej w Kietrzu z
dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia na obszarze Gminy
Kietrz stawek podatku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ od po-
datku od nieruchomo�ci na rok 2003.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kietrza.

§ 5. Uchwa³a podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Kietrzu.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

                                                                             Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kietrzu

                                                       Franciszek Sobczuk

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 42 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. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych  (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, Nr 203, poz.
1966), Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co nastêpuje:

§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 za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa-
³y,

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 zawieszenia, 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 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 za³¹czniki nr 4 do   niniejszej uchwa³y,
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Uchwa³a Nr XII/69/2003
Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 9 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od �rodków transportowych.

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 wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, stawkê
podatku okre�la za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y,

6) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹     dopuszczaln¹ mas¹ 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
za³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y,

7) od autobusów 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. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kietrza.

§3. Traci moc uchwa³a Nr II/10/02 Rady Miejskiej w Kie-
trzu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od �rodków
transportowych na 2003 rok.

§4. Uchwa³a podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Kietrzu.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

                                                                                                   Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kietrzu

                                                                     Franciszek Sobczuk
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XII/69/03

                                  Rady Miejskiej w Kietrzu
                                   z dnia 9 grudnia 2003 r.

    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 posiadaj¹ce urz¹dzenia 

s³u¿¹ce  do ochrony �rodowiska 

wyprodukowane po 1995 roku 
450 600 850 1050 

b) samochody posiadaj¹ce urz¹dz.s³u¿¹ce do 

ochrony �rod. wyprodukowane w 1995 roku 

i wcze�niej 
500 650 900 1100 

c) samochody nie posiadaj¹ce urz¹dzeñ 

s³u¿¹cych do ochrony  �rodowiska 

wyprodukowane po 1995 roku 
550 700 950 1150 

d) samochody nie posiadaj¹ce urz¹dzeñ 

s³u¿¹cych do ochrony 

�rodow.wyprodukowane w 1995 i wcze�niej  
600 750 1000 1200 

 

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XII/69/03

                                       Rady Miejskiej w Kietrzu
                                z dnia 9 grudnia 2003 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa 

Ca³kowita /w tonach/ 
 

 

Stawka podatku w z³otych 

Nie mniej ni¿ 
 

 

 
 

Mniej ni¿ O� jezdna (osi) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem 
uznanym za 
równowa¿ne 

 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

 
Dwie osie 

12  1500 1600 

 
Trzy osie 

 

12 
 1800 1900 

 

Cztery osie i wiêcej 

 
12 

 
29 

2100 2200 

 

29 
 2200 2.452,80 
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XII/69/03

                Rady Miejskiej w Kietrzu
                                       z dnia 9 grudnia 2003 r.

Ci¹gniki wyprodukowane 

Masa ca³kowita w 1995 roku i 

wcze�niej 
po 1995 roku 

 od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie 900 800 

 powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12 ton 1400 1300 

 

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr XII/69/03

                                                 Rady Miejskiej w Kietrzu
                                                          z dnia 9 grudnia 2003 r.

L ic z b a  o s i  i  d o p u s z c z a ln a  m a s a  c a ³k o w it a  
z e s p o ³u  p o ja z d ó w :  c i¹ g n ik  

S io d ³o w y  +  n a c z e p a ,  c i¹ g n ik  b a la s to w y  +  

p r z y c z e p a  /w  to n a c h /  

S t a w k a  p o d a t k u  w  z ³o t y c h  

N ie  m n ie j  n i¿  m n ie j  n i ¿  

 

O �  je z d n a  ( o s i )  z  

Z a w ie s z e n i e m  
P n e u m a t y c z n y m  lu b  

z a w ie s z e n i e m  
U z n a n y m  z a  

r ó w n o w a ¿ n e  

 

In n e  s y s te m y  
z a w ie s z e n i a  o s i  

je z d n y c h  

D w ie  o s i e  

1 2  3 1  1 6 5 0  
 

1 7 5 0  

3 1   1 7 5 0  
 

1 9 3 7 ,7 6  

T r z y  o s i e  

1 2  3 6  1 7 0 0  2 1 0 0  

3 6  4 0  2 1 0 0  2 2 5 0  

4 0   2 2 0 0  2 5 4 8 ,6 5  

 

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr  XII/69/03

                                                  Rady Miejskiej w Kietrzu
                                                      z dnia 9 grudnia 2003 r

Przyczepy i naczepy 

wyprodukowane  

Masa ca³kowita W 1995 roku i 

wcze�niej 

           po 1995 roku 

od 7 ton do 10 ton w³¹cznie 800 700 

      powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12 ton 1200 1100 
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Za³¹cznik nr 6
 do uchwa³y Nr XII/69/03

                           Rady Miejskiej w Kietrzu
                                            z dnia 9 grudnia 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 (osi) z 

Zawieszeniem 

Pneumatycznym lub 

zawieszeniem 

Uznanym za 

równowa¿ne 

 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna o� 

12 36 1250 1400 

36  1400 1750 

Dwie osie 

12 36 1300 1400 

36  1650 1780 

Trzy osie 

12 36 1350 1400 

36  1700 1830 

 

Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr XII/69/03

                                  Rady Miejskiej w Kietrzu
                      z dnia 9 grudnia 2003 r.

Autobusy wyprodukowane 

 

Ilo�æ miejsc do siedzenia w 1995 roku i 

wcze�niej 

po 1995 roku 

do 15 miejsc 
550 500 

powy¿ej 15 do mniejszej ni¿ 30 

miejsc 
1200 1100 

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 
1750 1600 
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 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 2003r. Nr 80, poz. 717) art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. 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),
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
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 2002 r. Nr 200
poz. 1680; z 2003 Nr 110, poz. 1039, Nr 162, 1568) oraz na
podstawie art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o
podatku le�nym ( Dz. U. Nr 200 poz. 1688), Rada Miejska w
Kietrzu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Do celów obliczania nale¿nego podatku od nieruchomo-
�ci, rolnego i le�nego ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy:

1. Informacja osób fizycznych do celów naliczenia podat-
ku: od nieruchomo�ci, rolnego i le�nego, za³¹cznik nr 1 do ni-
niejszej uchwa³y.

2. Deklaracja osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowo�ci prawnej do celów naliczenia podat-
ku od nieruchomo�ci na rok 2004, za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y.

3. Deklaracja na podatek rolny od osób prawnych i jedno-
stek nie maj¹cych osobowo�ci prawnej na rok 2004, za³¹cznik
nr 3 do niniejszej uchwa³y.

4. Deklaracja na podatek le�ny od osób prawnych i jedno-
stek organizacyjnych nie maj¹cych osobowo�ci prawnej na
rok 2004, za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

                                                                                                Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kietrzu

                                                                          Franciszek Sobczuk
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Uchwa³a Nr XII/71/2003
Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia  9 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
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Uchwa³a Nr XIII/93/2003
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 10 grudnia 2003 r.

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

Na podstawie 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 110 poz.
1039/ oraz 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/, Rada
Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co nastêpuje:

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

1)od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych  - 0,48 z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej

oraz od budynków mieszalnych lub ich czê�ci zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej  - 14,00 z³

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie kwalifikowanym materia³em siewnym  - 8,00 z³

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

e) pozosta³ych - 2,86 z³
2) od budowli - 2% ich warto�ci okre�lonej na podstawie

art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
3) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,

bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,55 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  - 0,09 z³ od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci budynki i
budowle komunalne s³u¿¹ce do zaopatrywania mieszkañców
Gminy Lasowice Wielkie w wodê, odprowadzania i oczyszcza-
nia �cieków.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr II/6/2002 Rady Gminy Lasowi-
ce Wielkie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia sta-
wek i wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomo�ci.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r. i nie wcze�niej jednak ni¿ po 14-tu dniach od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek
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Uchwa³a Nr XIII/94/2003
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia stawek op³at od posiadania psa, op³aty targowej i op³aty administracyjnej.

Na podstawie art. 14, 18, 19 pkt 1 lit "a" i "d" 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 110 poz. 1039/
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 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/, Rada Gminy Laso-
wice Wielkie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê wysoko�æ stawki od posiadania psa w
wysoko�ci 38,00 z³ rocznie od jednego psa.

§ 2. 1.Okre�lony w § 1 podatek p³atny jest bez wezwania w
ca³o�ci w terminie do dnia 30 kwietnia 2004 r. lub w ci¹gu
2 tygodni od wej�cia w posiadanie psa.

2.Okre�lony w § 1 podatek pobiera siê w wysoko�ci 50%,
je¿eli podatnik wszed³ w posiadanie psa po dniu 30 czerwca
roku podatkowego.

3.Zwalnia siê od podatku jednego psa w gospodarstwie
domowym do pilnowania nieruchomo�ci mieszkañców Gminy.

§ 3. Ustala siê  wysoko�æ dziennej stawki op³aty targowej
od osób sprzedaj¹cych na terenie Gminy Lasowice Wielkie w
wysoko�ci 50,00 z³.

§ 4. 1. Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynno-
�ci urzêdowe wykonywane przez organy Gminy nie objête op³a-
ta skarbow¹ w wysoko�ci:

a)za wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowa-
nia przestrzennego lub studium uwarunkowania i kierunków
rozwoju Gminy - od jednej nieruchomo�ci - 100 z³.

2. Ustalone stawki op³aty administracyjnej winny byæ wp³a-
cone gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy Lasowice Wielkie lub prze-
lewem na konto Urzêdu Gminy.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr II /7/2002 Rady Gminy Lasowi-
ce Wielkie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek
op³at od posiadania psa, op³aty targowej i op³aty administracyjnej.

§ 6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r. i nie wcze�niej jednak ni¿ po 14-tu dniach od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek
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Uchwa³a  Nr  XIII/95/2003
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie podatku od �rodków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 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 ,Nr153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80 poz.
717)  art.10 ust. 1 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 Gminy
Lasowice Wielkie uchwala, co nastêpuje:

§ 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 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
zawieszenia 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 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
silnikowym 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 , staw-
kê 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 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 za-
³¹cznik 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. Traci moc uchwa³a Nr II/8/2002 z dnia 11 grudnia
2002r. Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie podatku od
�rodków transportowych oraz uchwa³a Nr IV/21/2003 z dnia 29
stycznia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwa³y
Nr II/8/2002 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia
2002r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rod-
ków transportowych.

§ 3.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r.
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od opublikowania w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XIII/95/2003

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                         600               620 

powy¿ej 5.5  do 9 w³¹cznie                         980              1020 

Powy¿ej 9 i poni¿ej 12                        1190              1200 
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XIII/95/2003

Liczba osi i dopuszczalna m asa ca³kow ita 

w  tonach 

S taw ka podatku w  z³otych 

N ie m niej ni¿  M niej ni¿ O � jezdna (osie) z 

zaw ieszeniem  pneum atycznym  

lub zaw ieszeniem  

rów now a¿nym  za rów now a¿ne 

Inne system y 

zaw ieszenia 

osi jezdnych 

D w ie osie 

12 13 1640 1750 

13 14 1670 1850  

14 15 1740 1950 

15  1840 2060 

Trzy osie 

12 17 1740 1950 

17 19 1780 1990 

19 21 1830 2010 

21 23 1890 2030 

23 25 1970 2060 

25  2080 2150 

C ztery i w iêcej 

12 25 1850 1950 

25 27 1900 2060 

27 29 1950 2100 

29 31 2000 2250 

31  2100 2450 

 

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XIII/95/2003

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 1000 1100 

 

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr XIII/95/2003

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 1630 1700 

18 25 1780 1800 

25 31 1800 1820 

31  1820 1900 

Trzy osie  

12 40 1800 1820 

40  2200 2390 
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Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr XIII/95/2003

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach Stawka podatku w z³otych 

  

Od 7 i poni¿ej 12 1090 

 

Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr XIII/95/2003

Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr XIII/95/2003

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita 

zespo³u pojazdów : naczepa/przyczepa + 

pojazd silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku w z³otych 

Jedna o� 

12 18 900 1190 

18 25 1085 1300 

25  1190 1400 

Dwie osie 

12 28 1025 1335 

28 33 1090 1400 

33 38 1300 1440 

38  1500 1650 

Trzy osie 

12 38 1440 1445 

38  1500 1650 

 

Stawka podatku w z³otych Ilo�æ miejsc do siedzenia 

Spe³nia normy czysto�ci 

spalin EURO lub 

posiada Katalizator 

Pozosta³e 

 

Do 15 miejsc 1000 1100 

Powy¿ej 15 miejsc do 29 miejsc 1100 1440 

Równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1720 1800 
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104 - 8047 - Poz.2047-2048

 Na podstawie art.18,ust.2 pkt.8 , art.41 ust.1 , art.42 usta-
wy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó�n.  zm./  oraz  art.5 i 7  ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych /Dz. U. z
2002 r. Nr  9 , poz.84  z pó�n. zm./, Rada Miejska w Lewinie
Brzeskim  uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Okre�la  siê wysoko�æ stawek podatku od nierucho-
mo�ci  w nastêpuj¹cych  wielko�ciach :

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

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

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

c/ pozosta³ych od 1 m 2 powierzchni :
- letniskowych        -     0,31 z³
- pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku  publicznego                    -     0,31 z³

- pozosta³ych                                              -     0,11 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
prowadzenie dzia³alno�ci   gospodarczej od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej                              -     16,70 z³

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

powierzchni                    -     8,11 z³

2047

Uchwa³a Nr XI/87/ 2003
Rady  Miejskiej w Lewinie  Brzeskim

z dnia 9 grudnia 2003 r.

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

d/ zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych   od 1 m2  powierzch-
ni        -     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        -     5,82 z³

f/ pozosta³ych od 1m2   powierzchni u¿ytkowej:
-  letniskowych                     -     5,82 z³
-  pozosta³ych                                 -     4,50 z³
3/   budowle         -        2 % ich warto�ci.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci    :
1/  nieruchomo�ci  nale¿¹ce  do jednostek i zak³adów

bud¿etowych finansowanych  z bud¿etu  Gminy,  za  wyj¹tkiem
tych, w których prowadzona jest dzia³alno�æ  gospodarcza,

2/  budynki gospodarcze bêd¹ce  w wy³¹cznym posiada-
niu emerytów i rencistów, którzy przekazali  ziemie na rzecz  Skar-
bu Pañstwa w zamian za rentê,

3/ budynki gospodarcze lub ich czê�ci  usytuowane na
dzia³kach  siedliskowych, które  stanowi¹ wspó³w³asno�æ in-
nych osób ni¿ ma³¿onkowie, a nale¿¹ce do rolników.

§ 3.   Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Lewi-
na Brzeskiego .

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz  rozplakatowaniu na tabli-
cach informacyjnych na terenie Gminy Lewin Brzeski.

§ 5.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie  po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia,   z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy  Rady
Mieczys³aw  Adaszyñski

Na podstawie art.18 ust.2 , pkt.8 ,art.41 ust.1, art.42 usta-
wy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z
2001 r.  Nr 142, poz.1591 z pó�n.zm. / oraz  art. 18 i 19 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 Miejska w Lewinie
Brzeskim uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê  op³atê administracyjn¹  za  wydanie  wypi-
su i wyrysu  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego  w wysoko�ci   50,- z³.

 § 2. Op³ata  administracyjna   jest  p³atna w kasie  Urzêdu
z chwil¹  dokonania  czynno�ci .

2048

Uchwa³a Nr XI/88/ 2003
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 9 grudnia 2003 r.

  w sprawie  wysoko�ci op³aty administracyjnej  oraz sposobu  jej  poboru.

§ 3. Wykonanie  uchwa³y  powierza siê Burmistrzowi Lewi-
na  Brzeskiego .

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz   rozplakatowaniu na tabli-
cach informacyjnych na terenie Gminy Lewin Brzeski.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie  po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia,  z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od  dnia 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy  Rady
Mieczys³aw Adaszyñski



Poz. 2049-2050Województwa Opolskiego Nr 104
  Dziennik Urzêdowy

- 8048 -

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 art.41 ust.1 ,art.42 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z
2001 r.  Nr.142 , poz.  1591 z pó�n. zm. / oraz  art.19 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 Miejska w Lewinie Brze-
skim uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  Ustala siê stawki op³aty  targowej w  nastêpuj¹cych
wysoko�ciach :

 1/    przy  sprzeda¿y   z rêki -   5   z³
 2/    przy sprzeda¿y  z  samochodu , wózka rêcznego

i innych pojazdów , za  zajêcie miejsca na placu :
a/  o powierzchni         1 m2 -    8   z³
b/  o powierzchni powy¿ej 1 m2  za ka¿dy nastêpny

m2 zajmowany   na handel                         -    8   z³.

2049

Uchwa³a  Nr  XI/89/2003
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 9 grudnia 2003 r.

                  w sprawie  wysoko�ci dziennych stawek op³aty targowej na terenie Gminy.

§ 2.   Wykonanie uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi Le-
wina Brzeskiego .

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz  rozplakatowaniu na tabli-
cach informacyjnych na terenie Gminy Lewin Brzeski.

§ 4.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie  po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od  dnia 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy   Rady
Mieczys³aw Adaszyñski

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.41 ust.1,art.42 ustawy
z dnia 8 marca  1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z pó�n.zm./ oraz art.14 ustawy  z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych / Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z pó�n.zm./, Rada Miejska w Lewinie Brzeskim
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê  roczn¹ stawkê  podatku od posiadania
psów na terenie  Gminy  Lewin Brzeski w wysoko�ci 30 z³ od
ka¿dego posiadanego psa /bez wzglêdu na wiek psa /.

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

§ 3. Osoby fizyczne  posiadaj¹ce psy, uiszczaj¹  podatek
bez wezwania do 15 -go maja lub w terminie 14 dni od wej�cia
w posiadanie  psa nastêpuj¹co :z  terenu   miasta  w  Zarz¹dzie
Mienia Komunalnego  w  Lewinie Brzeskim, z terenu   so³ectw  u
so³tysa wsi .

Powy¿sza  op³ata  mo¿e  byæ uiszczana równie¿ w  kasie
Urzêdu  Miejskiego.

2050

Uchwa³a   Nr  XI/90/2003
Rady Miejskiej  w  Lewinie  Brzeskim

z dnia  9 grudnia  2003 r.

w  sprawie  ustalenia wysoko�ci stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy

§ 4. Zwalnia siê od p³acenia  podatku od  posiadania
jednego psa emerytów i rencistów w wieku do 65 lat w³¹cznie ,
prowadz¹cych samodzielnie  gospodarstwo domowe .

§ 5. Przepisy w sprawach wymiaru, poboru i egzekucji
maj¹ zastosowanie  do wymiaru, poboru i egzekucji  podatku od
posiadania psów .

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Lewi-
na Brzeskiego .

§ 7. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz  rozplakatowaniu na tabli-
cach informacyjnych na terenie Gminy Lewin Brzeski.

§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie  po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy  Rady
Mieczys³aw Adaszyñski
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.  8, art.41 ust.1 , art.42 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z
2001 r. Nr  142,poz.1591 z pó�n. zm./ oraz art.10 i 12 ust.4 usta-
wy  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach  lokalnych /
Dz. U z 2002 r. Nr 9 poz.84, z pó�n. zm. /, Rada Miejska w Lewinie
Brzeskim uchwala, co nastêpuje:

§ 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 ,wieku , 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
zawieszenia  stawki podatku okre�la  za³¹cznik nr 2  do niniej-
szej uchwa³y,

   3/ od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystoso-
wanego do u¿ywania ³¹cznie  z naczep¹  lub  przyczep¹ o do-
puszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej  12 ton z tym ,¿e w zale¿no�ci od dopuszczalnej  masy
ca³kowitej , jego wp³ywu na �rodowisko ,wieku , 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 masie ca³-
kowitej pojazdu i rodzaju  zawieszenia, stawki podatku okre�la
za³¹cznik nr 4 do  niniejszej uchwa³y ,

  5/  od przyczepy lub naczepy ,które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹  dopuszczaln¹  masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie  z dzia³alno-

2051

Uchwa³a Nr XI/91/ 2003
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 9 grudnia 2003 r.

  w  sprawie  podatku od �rodków transportowych.

�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez  podatnika podatku rolnego, staw-
kê podatku okre�la za³¹cznik  nr 5  do niniejszej uchwa³y ,

  6/ od przyczepy lub naczepy , które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym 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
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, wieku , stawki
podatku okre�la za³¹cznik nr 7 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.   Zwalnia siê od podatku :

  1/  �rodki  transportowe nale¿¹ce  do jednostek i zak³a-
dów bud¿etowych finansowanych z bud¿etu gminy

  2/   �rodki transportowe /samochody ciê¿arowe / zwi¹za-
ne wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹  rolnicz¹ prowadzon¹  przez podat-
nika  podatku rolnego , który  nie prowadzi innej dzia³alno�ci
gospodarczej.

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Lewi-
na Brzeskiego .

§  4. Uchwa³a  podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu na tabli-
cach informacyjnych na terenie Gminy Lewin Brzeski.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w  ¿ycie  po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy  Rady
Mieczys³aw Adaszyñski

                            Stawka  podatku  w z³otychDopuszczalna  masa
ca³kowita / w tonach/ spe³nia normy

czysto�ci spalin

EURO lub posiada

katalizator
w wieku do 10  lat

spe³nia normy czysto�ci spalin

EURO lub posiada katalizator,

powy¿ej  10 lat

pozosta³e

od 3,5  do 5,5 w³¹cznie 400 500 620,51

Powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie 600 800 1.034,17

Powy¿ej 9 i poni¿ej 12 800 1000 1.241,01

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y



 Województwa Opolskiego Nr 104
                  Poz.2051

   Dziennik Urzêdowy
- 8050 -

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 i inne systemy zawieszenia

osi  jezdnych

Dwie osie

12 13   800

13 14 1.000

14 15 1.200

15 1.400

Trzy osie

12 17 1.200

17 19 1.400

19 21 1.500

21 23 1.600

23 25 1.700

25 1.800

Cztery osie i wiêcej

12 25 1.700

25 27 1.800

27 29 2.000

29 31     2.452,80

31     2.452,80

D o p u s z c z a ln a  m a s a  

c a ³k o w ita  /w  to n a c h /  

S ta w k a  p o d a tk u  w  z ³o ty c h  

s p e ³n ia  n o rm y  c z y s to � c i  

s p a l in  E U R O  lu b  p o s ia d a   
k a ta l iz a to r           d o   1 0  la t  

s p e ³n ia  n o rm y  

c z y s to � c i  s p a l in  
E U R O  

lu b  p o s ia d a  k a ta l iz a to r  

p o w y ¿ e j  1 0 la t  

P o z o s ta ³e  o d  3 ,5  i  p o n i¿ e j   1 2    

                 1 .0 0 0        1 .1 0 0                       1 .4 4 7 ,8 4  

 

 

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y

Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y
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L ic z b a  o s i  i  d o p u s z c z a ln a  m a s a  c a ³k o w ita  z e s p o ³u  p o ja z d ó w  

:  c i¹ g n ik  s io d ³o w y  +  n a c z e p a  ,  c i¹ g n ik  b a la s to w y  +  
p rz y c z e p a  /w  to n a c h  /   

S ta w k a  p o d a tk u  w  z ³o ty c h  

n ie  m n ie j  n i¿                                        m n ie j  n i¿  O �  je z d n a  /o s ie  z  

z a w ie s z e n ie m  
p n e u m a ty c z n y m  lu b  

z a w ie s z e n ie m  u z n a n y m  z a  

ró w n o w a ¿ n e  i  in n e  s y s te m y  
z a w ie s z e n ia  o s i  

D w ie  o s ie  
1 2  1 8  1 .6 0 0  

1 8  2 5  1 .7 0 0  

2 5  3 1  1 .8 0 0  

3 1       1 .9 3 7 ,7 6  

T r z y  o s ie  
1 2  4 0  1 .8 0 0  

4 0       2 .5 4 8 ,6 5  

 

Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y

Za³¹cznik nr 4  do uchwa³y

D opuszczalna m asa ca³kow ita /w  tonach / S taw ka podatku w  z³otych 

  

O d 7   i poni¿ej  12 800 

 

Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y

L iczb a  o si i d o p u szczaln a  m asa  ca ³k o w ita  zesp o ³u   p o jazd ó w  

:n aczep a  /p rz yczep a+  p o jazd  s iln ik o w y /w  to n ach  / 

S taw k a p o d atk u  w  z ³o tych  

 N ie  m n ie j    n i¿                            M n ie j n i¿  O � jezd n a  /o sie / z  

zaw ieszen iem  

p n eu m atyczn ym  lu b  

zaw ieszen iem  u zn an ym  

za  ró w n o w a¿n e i in n e  

system y zaw ieszen ia  o si 

jezd n ych   

J ed n a  o�  

1 2  1 8  9 0 0  

1 8  2 5  5 0 0  

2 5   6 0 0  

D w ie  o sie  
1 2  2 8  1 .0 0 0  

2 8  3 3  1 .2 0 0  

3 3  3 8  1 .3 0 0  

3 8        1 .8 3 0 ,4 8  

T rzy  o sie  
1 2  3 8  1 .3 0 0  

3 8        1 .8 3 0 ,4 8  
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Za³¹cznik nr 7 do uchwa³y

Stawka podatku w z³otychIlo�æ miejsc do siedzenia

spe³nia normy

czysto�ci spalin

EURO lub

posiada

katalizator  do 10

lat

Spe³nia normy

czysto�ci spalin

EURO lub posiada

katalizator

powy¿ej 10 lat

pozosta³e

do  15  miejsc   900 1.000 1.100

powy¿ej 15  do 29 miejsc 1.200 1.300      1.447,84

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1,500 1,700      1.830,48

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001r.
o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr
25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz.1671), Rada Miejska
w Nysie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê, ¿e liczba przeznaczonych do wydania na
terenie Gminy Nysa w 2004 roku nowych licencji na wykonywa-
nie transportu drogowego taksówk¹ wynosi 10 (s³ownie: dzie-
siêæ).

2052

Uchwa³a Nr  XV/244/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 29 pa�dziernika 2003r.

w sprawie okre�lenia na 2004 rok na terenie Gminy Nysa, liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji
na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz  w prasie lokalnej i na tabli-
cy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Nysie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo

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 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) oraz art. 5 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 2003r. Nr 96 , poz. 874 ,  Nr 110 , poz.1039
, Nr 188 , poz. 1840 , Nr 200 , poz. 1953 , Nr 203 , poz. 1966),
Rada Miejska 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  -  0,54 z³ od 1 m2   powierzchni,

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

2053

Uchwa³a Nr XIII/111/03
Rady Miejskiej w Ole�nie

z dnia 10 grudnia 2003 r.

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

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 -  0,49 z³ od 1m2 powierzchni u¿yt-

kowej,
b/ zwi¹zanych z prowadzeniem  dzia³alno�ci gospodarczej

oraz od budynków   mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej:

  -   na terenie miasta - 15,67 z³ od 1 m2 powierzchni u¿yt-
kowej,

 -   na terenie wsi - 14,32 z³ od 1 m2  powierzchni u¿yt-
kowej,

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

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

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

nej statutowej dzia³alno�ci      po¿ytku publicznego przez orga-
nizacje po¿ytku publicznego -  3,72 z³ od 1m2   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 lokalnych.

 § 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
a/ nieruchomo�ci lub ich czê�ci zajête przez muzea, bi-

blioteki, o�rodki kultury, w   tym placówki towarzystw mniejszo-
�ci narodowych, ochotnicze stra¿e po¿arne,  ¿³obki, targowiska,
obiekty sportowe, instytucje prowadz¹ce dzia³alno�æ   charyta-
tywn¹ oraz o�rodki zajmuj¹ce siê osobami chorymi, samotnymi
i bezdomnymi z wy³¹czeniem czê�ci przeznaczonej na prowa-
dzenie dzia³alno�ci   gospodarczej,

b/ budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania �cie-
ków, ruroci¹gi i budowle   zwi¹zane z przyjêciem odpadów ko-
munalnych oraz budynki i budowle s³u¿¹ce  do produkcji i prze-
sy³u wody i przewody sieci rozdzielczej wody , bêd¹ce  w³asno-
�ci¹ Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ole-
sna.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr II/10/02 Rady Miejskiej w Ole-
�nie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wysoko�ci podatku od
nieruchomo�ci i zwolnieñ od tego podatku.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

                                                      Ehrenfrid Dittmann

Dzia³aj¹c na podstawie art. 13e ustawy z dnia 15 listopa-
da 1984 r. 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
i Nr162 , poz. 1568 ), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwalnia siê z podatku rolnego :
a/ drogi wchodz¹ce w sk³ad gospodarstwa rolnego, które nie

maj¹ okre�lonych klas  w ewidencji gruntów jako u¿ytki rolne,
b/ cmentarze bez wzglêdu na okre�lone w ewidencji grun-

tów  klasy u¿ytków rolnych.

2054

Uchwa³a Nr XIII/112/03
Rady Miejskiej w Olesnie

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie zwolnieñ z podatku rolnego na  2004 rok.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ole-
sna.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann

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 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) oraz art. 10 ust. 1 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 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,
poz.1039, Nr 188 , poz. 1840 , Nr 200, poz. 1953 , Nr 203 , poz.
1966), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

2055

Uchwa³a XIII/113/03
Rady Miejskiej w Ole�nie

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci rocznych stawek podatku od �rodków transportowych   na 2004 rok.

§ 1. Wielko�æ podatku od �rodków transportowych okre-
�la siê w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ole-
sna.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr II/12/02 Rady Miejskiej w Ole-
�nie z dnia 11 grudnia 2002 r.  w sprawie okre�lenia wysoko�ci
rocznych stawek podatku od �rodków transportowych.
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§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego,
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004r.

                                                                                       Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

                                                  Ehrenfrid Dittmann

                                                                              Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIII/113/03

                    Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 10 grudnia 2003 r.

1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej od 3,5t i poni¿ej 12t:

do 1995r. w³¹cznie od 1996r.
Dopuszczalna masa

ca³kowita pojazdu
Spe³nia normy EURO

lub posiada

katalizator

pozosta³e Spe³nia normy

EURO

lub posiada

katalizator

pozosta³e

od 3,5t. do 5,5t. w³¹cznie
510 z³ 560 z³ 470 z³ 520 z³

powy¿ej 5,5t. do 9t.

w³¹cznie 720 z³ 940 z³ 680 z³ 900 z³

powy¿ej 9t. i poni¿ej 12t.

940 z³ 1.150 z³ 900 z³ 1.110 z³

O liczbie osi jezdnych z

zawieszeniem

pneumatycznym lub uznanym

za równowa¿ne.

O liczbie osi jezdnych z innymi

systemami zawieszenia.

Dopuszczalna masa

ca³kowita pojazdu

2 osie 3 osie

4 osie

i wiêcej 2 osie 3 osie

4 osie

i wiêcej

od 12t. do 18t. w³¹cznie

1.160 z³ 1.380 z³ 1.800 z³ 1.260 z³ 1.480 z³ 1.900 z³

powy¿ej 18t. do mniej ni¿

29t. 1.320 z³ 1.620 z³ 1.850 z³ 1.420 z³ 1.720 z³ 1.980 z³

od 29t.

1.480 z³ 1.860 z³ 2.090 z³ 1.580 z³ 1.960 z³ 2.452,8 z³

do 1995r. w³¹cznie od 1996r.
Dopuszczalna masa

ca³kowita pojazdu
Spe³nia normy EURO

lub posiada

katalizator

pozosta³e Spe³nia normy

EURO

lub posiada

katalizator

pozosta³e

od 3,5t. do 5,5t. w³¹cznie

1.020 z³ 1.120 z³ 1.000 z³ 1.100 z³

powy¿ej 5,5t. do 9t.

w³¹cznie 1.060 z³ 1.160 z³ 1.040 z³ 1.140 z³

powy¿ej 9t. i poni¿ej 12t.

1.100 z³ 1.200 z³ 1.080 z³ 1.180 z³

2. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej równej lub wy¿szej ni¿ 12t:

3. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿y-
wania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t i poni¿ej 12t:
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O liczbie osi jezdnych z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym  

za równowa¿ne. 

O liczbie osi jezdnych z innymi  

systemami zawieszenia. 
 

 
Dopuszczalna masa 

ca³kowita pojazdu 

 

 

2 osie 

 

3 osie i wiêcej 

 

2 osie 

 

3 osie  i wiêcej 

od 12t. i poni¿ej 18t. 

 

 

1.060 z³ 

 

1.480 z³ 
 

1.170 z³ 
 

1.590 z³ 

od 18t. i poni¿ej 31t.  

1.270 z³ 

 

1.690 z³ 
 

1.380 z³ 
 

1.800 z³ 

od 31t. do mniej ni¿ 40t.   

1.480 z³ 

 

1.830,48 z³ 

 

1.937,76 z³ 

 

1.830,48 z³ 
od 40t.   

1.690 z³ 

 

2.110 z³ 

 

1.937,76 z³ 

 

2.548,65 z³ 

 

 

Przyczepy i naczepy 
 

Dopuszczalna masa 

ca³kowita pojazdu 

 

do 1995r. w³¹cznie od 1996r. 

od 7t. i poni¿ej 12t. 

 

 

1.060 z³ 
 

1.100 z³ 

 

O liczbie osi jezdnych z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym  

za równowa¿ne. 

O liczbie osi jezdnych z innymi  

systemami zawieszenia. 
 

 
Dopuszczalna masa 

ca³kowita pojazdu 

 

 

1 o� 

 

2 osie i wiêcej 

 

1 o� 

 

2 osie i wiêcej 

od 12t. i poni¿ej 18t. 

 

 

1.060 z³ 

 

1.160 z³ 
 

1.160 z³ 
 

1.360 z³ 

od 18t. do 36t. w³¹cznie  

1.170 z³ 

 

1.270 z³ 
 

1.370 z³ 
 

1.447,84 z³ 

powy¿ej 36t. i  

poni¿ej38t. 

 

1.200 z³ 

 

1.380 z³  

 

1.400 z³ 

 

1.447,84 z³ 
38t. i  wiêcej  

1.300 z³ 

 

1.490 z³ 

 

1.447,84 z³ 

 

1.690 z³ 

 

4. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿y-
wania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej 12t:

5. Przyczepy i naczepy, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cz-
nie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika po-
datku rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posia-
daj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t i poni¿ej 12t:

6. Przyczepy i naczepy, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cz-
nie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika po-
datku rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posia-
daj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12t:
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7. Autobusy:

Autobusy 

            do 1995r. w³¹cznie od 1996r. 

 

 
Ilo�æ miejsc  

do siedzenia 

 
Spe³nia normy EURO 

lub posiada  katalizator 

pozosta³e Spe³nia normy 

EURO 

lub posiada  

katalizator 

pozosta³e 

mniej ni¿ 30 miejsc 

 

 

1.260 z³ 

 

1.360 z³ 

 

1.220 z³ 

 

1.320 z³ 

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 

 

 

1.680 z³ 

 

1.790 z³ 

 

1.640 z³ 

 

1.740 z³ 

 

Na postawie 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 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)
oraz na  podstawie art. 15, i art.19, pkt 1, lit. "a" i pkt 12  ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003r.  Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840 ), Rada Miejska uchwa³a:

§ 1. 1. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej za sprze-
da¿ produktów rolno-spo¿ywczych     i artyku³ów przemys³owych
w wysoko�ci  - 15,00 z³.

2.  Ustalona op³ata obowi¹zuje za ka¿de 6 m2  powierzch-
ni targowej,  a za zajêcie   ka¿dych nastêpnych  6 m2  pobiera siê
wielokrotno�æ stawki  podstawowej.

3.  Ustalona op³ata   targowa  obliczona na podstawie
ust.2 nie mo¿e przekroczyæ kwoty 579,32 z³ dziennie.

2056

Uchwa³a Nr XIII/114/03
Rady Miejskiej w Ole�nie

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia op³aty targowej na terenie Miasta Olesno na rok 2004.

§ 2. 1. Poboru op³aty targowej dokonuj¹ inkasenci.
2. Inkasentem op³aty targowej jest dzier¿awca targowiska.
3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysoko�ci 40 % wp³y-

wów brutto z zebranych op³at targowych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Olesna.

§ 4. Traci moc uchwa³a  Nr II/13/02 Rady Miejskiej w Ole-
�nie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia op³aty targo-
wej na terenie Miasta Olesno na rok 2003.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ehrenfrid  Dittmann

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)
oraz art. 13 i 14 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 200 , poz. 1953 , Nr 203 , poz. 1966 ), Rada Miejska
uchwala co nastêpuje :

2057

Uchwa³a Nr XIII/115/03
Rady Miejskiej w Ole�nie

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Olesno, terminu p³atno�ci
 oraz sposobu jego poboru.

§ 1. Ustala siê na terenie Gminy Olesno roczn¹ stawkê
podatku od ka¿dego posiadanego psa w wysoko�ci 50 z³.

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

§ 3. Podatku od posiadania psów nie pobiera siê od :
1) posiadaczy psów w wieku powy¿ej 65 lat - od jednego psa,
2) posiadania psa utrzymywanego w celu pilnowania go-

spodarstw domowych w³a�cicieli domków jednorodzinnych -
od jednego psa.
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§ 4. Posiadacze psów, bêd¹cy emerytami, rencistami lub
osobami chorymi bez okre�lonej grupy inwalidzkiej, którym przy-
datno�æ posiadania psa ze wzglêdu na stan zdrowia jest nie-
zbêdna, potwierdzona przez lekarza prowadz¹cego, op³acaj¹
podatek od posiadania psów w wysoko�ci po³owy stawek okre-
�lonych w § 1 uchwa³y - od jednego psa.

§ 5. 1. Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w nastêpu-
j¹cych terminach :

1) do 31 marca ka¿dego roku w kasie Urzêdu Miejskiego
w Ole�nie  -  przez posiadaczy psów z terenu Miasta Olesno,

2) do 15 maja ka¿dego roku u So³tysa - przez posiadaczy
psów z terenu wsi Gminy Olesno.

2. Osoba, która wesz³a w posiadanie psa w przypadku
okre�lonym w § 2 uchwa³y, zobowi¹zana jest zap³aciæ stosowny
podatek u odpowiednich inkasentów, w zale¿no�ci od miejsca
zamieszkania w terminie dwóch tygodni od dnia wej�cia w po-
siadanie psa.

§ 6. Za pobór podatku od posiadania psów inkasentom
przys³uguje wynagrodzenie w wysoko�ci 10% zainkasowanego
podatku.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ole-
sna.

§ 8. Traci moc uchwa³a Nr II/15/02 Rady Miejskiej w Ole-
�nie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysoko�ci
podatku od posiadania psów na terenie Gminy Olesno.

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

                                                                          Przewodnicz¹cy
                                                                          Rady Miejskiej

                                                                       Ehrenfrid Dittmann

 Na podstawie art. 6 ust. 6 i 9 pkt 1 i ust. 13 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 200 , poz. 1953 ,
Nr 203 , poz. 1966), art. 6a ust. 5 i 8 pkt 1 i ust. 11 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) oraz art. 6 ust. 2 i 5 pkt 1 i
ust. 9, ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002r. r. o podatku le�nym
(Dz. U. z  2002r. Nr 200 , poz. 1682 , Nr 216 poz. 1826),  Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wzory formularzy w podatku od nierucho-
mo�ci, rolnym i w podatku le�nym:

1) za³¹cznik nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieru-
chomo�ci osób fizycznych,

2) za³¹cznik nr 2- Deklaracja na podatek od nieruchomo-
�ci osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie
maj¹cych osobowo�ci prawnej,

3) za³¹cznik nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego
osób fizycznych,

4) za³¹cznik nr 4 - Deklaracja na podatek rolny osób praw-
nych, jednostek   organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych oso-
bowo�ci prawnej,

5)  za³¹cznik nr 5 - Informacja w sprawie podatku le�nego
osób fizycznych,

6) za³¹cznik nr 6 - Deklaracja na podatek le�ny osób praw-
nych, jednostek  organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych oso-
bowo�ci prawnej.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ole-
sna.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr II/11/02 Rady Miejskiej w Ole-
�nie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie w sprawie okre�lenia
wzorów formularzy informacji dla osób fizycznych i deklaracji dla
osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie
maj¹cych osobowo�ci prawnej w podatku od nieruchomo�ci,
rolnym i le�nym.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

                                        Ehrenfrid Dittmann

2058

Uchwa³a Nr XIII/116/03
Rady Miejskiej w Ole�nie

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wzorów formularzy informacji dla osób fizycznych i deklaracji dla osób prawnych, jednostek
organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych osobowo�ci prawnej w podatku od nieruchomo�ci, rolnym i le�nym.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (DZ.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z pó�n. zm.) oraz art.18 ust.2 i 3, art.34 ust 3 i 5, art.41
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
Nr 64 poz. 414 z 1998 r. z pó�n. zm.) w zwi¹zku z obwieszcze-
niem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 16
kwietnia 2003 r. w sprawie wska�nika waloryzacji, kwot docho-
du po waloryzacji i wysoko�ci �wiadczeñ pomocy spo³ecznej
oraz kwoty stanowi¹cej podstawê ustalania wysoko�ci niektó-
rych �wiadczeñ pomocy spo³ecznej od dnia 1 czerwca 2003 r.
/MP Nr 21 poz.326/, Rada Gminy w Olszance postanawia:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/251/2001 Rady Gminy w Olszance z
dnia 27 kwietnia 2001r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

- za³¹cznik nr 1 otrzymuje brzmienie okre�lone w za³¹czni-
ku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

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

2059

Uchwa³a Nr IX /108 / 2003
Rady Gminy w Olszance

z dnia 4 lipca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIV/251/2001 Rady Gminy w Olszance z dnia 27 kwietnia 2001r.
w sprawie okre�lenia szczegó³owych zasad przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze

oraz zasad czê�ciowego lub ca³kowitego  zwolnienia od op³at, jak równie¿ trybu ich pobierania.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³o-
szeniu.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IX/108/2003

Rady Gminy w Olszance
z dnia 4 lipca 2003 r.

TABELA
STAWEK ODP£ATNO�CI ZA US£UGI OPIEKUÑCZE

1. Stawk¹ bazow¹ przy ustalaniu odp³atno�ci bêdzie wy-
soko�æ dochodu uprawniaj¹ca do �wiadczeñ z pomocy spo-
³ecznej na osobê samotnie gospodaruj¹c¹.

2. Stawki dochodu okre�lone w tabeli bêd¹ ulega³y zmia-
nie w przypadku wzrostu wska�nika waloryzacji kwot wymienio-
nych w ustawie o pomocy spo³ecznej.

% stawki bazowej
ustalanej zgodnie z
ustaw¹ o pomocy
spo³ecznej

Dochód na
osobê w z³otych

Wysoko�æ odp³atno�ci w %
ustalona od ceny us³ugi dla
osób samotnie
gospodaruj¹cych

Wysoko�æ odp³atno�ci w %
ustalona od ceny us³ugi dla
gospodarstw
wieloosobowych

100 461 nieodp³atnie nieodp³atnie

101 � 125 461,01 � 576,25 10 15

126 � 150 576,26 � 691,50 15 20

151 � 200 691,51 � 922 20 40

201 � 250 922,01 � 1.152,50 40 70

251 � 300 1.152,51 � 1383 70 90

301 � 400 1383,01 � 1844 100 100
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Na podstawie art. 13 b ust. 3 i 4 oraz art. 13 f ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953)  -  Rada
Miasta Opola uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê strefê p³atnego parkowania na terenie Mia-
sta Opola. Granice strefy okre�la za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wprowadza siê op³aty za parkowanie pojazdów sa-
mochodowych na drogach publicznych w strefie p³atnego par-
kowania na terenie Miasta Opola i ustala siê nastêpuj¹ce staw-
ki op³at:

1)  op³ata za parkowanie jednorazowe w dni robocze
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 800 do 1800,
w soboty od godziny 800 do 1500:

- za 1/2 godziny             0,50 z³
- za pierwsz¹  godzinê             1,00 z³
- za drug¹ godzinê 1,20 z³
- za trzeci¹ godzinê 1,40 z³
- za ka¿d¹ nastêpn¹ godzinê            1,00 z³,

2) op³ata dzienna:
- za jeden dzieñ parkowania od poniedzia³ku do pi¹tku
                                                                                        6,00 z³

- za parkowanie w sobotê             4,00 z³,

3) miesiêczna op³ata abonamentowa          80,00 z³,

4) miesiêczna op³ata za zastrze¿one
    stanowisko postojowe / koperta/        500,00 z³,

5) roczna zrycza³towana op³ata parkingowa
    dla mieszkañców strefy          20,00 z³,

6) roczna zrycza³towana op³ata parkingowa dla osób nie-
pe³nosprawnych posiadaj¹cych karty parkingowe wydane na
podstawie rozporz¹dzenia   Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycz-
nia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepe³-
nosprawnych oraz wysoko�ci op³aty za jej wydanie (Dz. U. Nr 13,
poz. 126), za parkowanie w innych miejscach ni¿ oznakowane
tabliczk¹ T-29          20,00 z³.

§ 3. Ustala siê zerow¹ stawkê op³at parkingowych za par-
kowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w
strefie p³atnego parkowania dla nastêpuj¹cych u¿ytkowników:

1) osób niepe³nosprawnych kieruj¹cych pojazdami, po-
siadaj¹cych karty  parkingowe wydane na podstawie rozporz¹-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w spra-
wie wzoru karty parkingowej dla osób niepe³nosprawnych oraz
wysoko�ci op³aty za jej wydanie (Dz. U. Nr 13, poz. 126) oraz
kierowców przewo¿¹cych osoby niepe³nosprawne posiadaj¹-
cych takie karty, parkuj¹cych wy³¹cznie na miejscach parkingo-
wych wyznaczonych dla osób niepe³nosprawnych i oznakowa-
nych tabliczk¹ T-29,

2) kieruj¹cych oznakowanymi pojazdami s³u¿b miejskich
oraz s³u¿b zwi¹zanych z techniczn¹ infrastruktur¹ miasta pod-
czas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych w pasie drogowym,

3)kieruj¹cych pojazdami posiadaj¹cych aktualne zezwo-
lenie Miejskiego Zarz¹du Dróg  w Opolu na prowadzenie robót
w pasie drogowym,

4)kieruj¹cych pojazdami TAXI w miejscach wyznaczonych
znakami drogowymi D-19 i D-20 (postój taksówek i koniec po-
stoju taksówek).

§ 4. 1.  Op³aty okre�lone w § 2  pkt.  1, 2  pobierane bêd¹
przy u¿yciu automatów parkingowych.

2. Op³aty okre�lone w § 2 pkt 3, 4, 5, 6 pobierane bêd¹ w
wyznaczonych punktach    sprzeda¿y na terenie Miasta Opola.

§ 5. 1. Za nieuiszczenie op³at, o których mowa w § 2, po-
bierane bêd¹ op³aty dodatkowe    w wysoko�ci              20,00 z³.

2. Op³aty dodatkowe nale¿y wp³acaæ w kasie lub na konto
Miejskiego Zarz¹du Dróg w Opolu.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola.

§ 7. Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXVI/491/01 Rady Miasta
Opola z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³at,
ustalenia stawek i sposobu pobierania op³at za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
p³atnego parkowania na terenie Miasta Opola.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski

2060

Uchwa³a Nr XXI/193/03
Rady Miasta Opola

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia strefy p³atnego parkowania, okre�lenia wysoko�ci stawek i sposobu pobierania op³at za parko-
wanie pojazdów samochodowych na  drogach publicznych w strefie p³atnego parkowania na terenie Miasta Opola.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.42 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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.7171), art.10 i
art.12 ust.4 ustawy z dnia12 stycznia 1991r. o podatkach o op³a-
tach lokalnych (Dz. U  z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z
2003r. Nr  96,poz.874, Nr110,poz.1039 i Nr 186 poz.1888), Rada
Gminy Paw³owiczki uchwala, co nastêpuje:

§ 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
�rodowisko,  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
zawieszenia 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 do-
puszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton  z tym, ¿e w zale¿no�ci  od 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 do-
puszczalnej 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,

2061

Uchwa³a Nr  55/XIV/03
Rady Gminy Paw³owiczki

z dnia  10 grudnia 2003r.

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

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 wy³¹cznie z  dzia³alno-
�ci¹  rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, staw-
kê okre�la za³¹cznik nr 5  do niniejszej uchwa³y,

6) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczal 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, o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okre�la
za³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y,

7) od autobusów 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  od podatku od �rodków  transportowych:
1) samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³ko-

witej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wykorzystywane przez ochotni-
cze stra¿e po¿arne do wykorzystywania ich zadañ  statutowych.

      2) autobusy stanowi¹ce w³asno�æ Gminy, s³u¿¹ce wy-
³¹cznie do przewozu dzieci do szko³y.

§  3.  Traci  moc uchwa³a Nr 243/XXXII/2001  z dnia 29
listopada 2001 r. Rady Gminy  Paw³owiczki w sprawie podatku
od �rodków transportowych.

§  4.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po  up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa   Opolskiego.

                                                                                  Przewodnicz¹cy
                                                                           Rady  Gminy

Paw³owiczki
                                                                                 Treffon  Jerzy

                                                          Za³¹cznik nr 1
                                                        do uchwa³y Nr 55/XIV/03
                                                    Rady  Gminy  Paw³owiczki

                                                        z dnia  10 grudnia 2003r.

             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                   500                   550

          powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie                   800                   900

          powy¿ej 9 i poni¿ej 12                 1000                 1100
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                                                                   Za³¹cznik nr 2
                                                    do uchwa³y Nr 55/XIV/03

                                              Rady  Gminy  Paw³owiczki
                                         z dnia  10 grudnia 2003r.

   

       

   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                         

                

               1850     

               

                 1850  

                  

                 13 

               

              14 

              

               1850 

               

                 1850 

                  

                 14 

              

              15 

              

               1850 

                             

                 1850 

                 
                 15 

                 
               1850 

                  
                 1850 

                                                                        trzy    osie 

                  

                 12 

 

              17 

               

               1850 

                 

                 1850 

             

                 17 

 

             19 

 

               1950 

               

                1950 

                

                 19 

 

             21 

               

               1950 

                 

                1950 

 

                 21 

 

             23 

               

               1950 

                 

                1950 

                  

                 23 

 

             25 

               

               1950 

                

                1950 

 

                 25 

  

               2250 

  

                2250 

                                                                   Cztery   osie  i wiêcej 

 
                 12 

 
             25 

 
               1900 

  
                1900 

 

                 25 

   

             27 

 

               2250 

 

                 2250 

 

                 27 

 

             29 

 

               2200 

  

                 2200 

                 

                29 

 

             31 

 

               2350 

 

                 2452,80 

 

                31 

  

               2350 

 

                 2452,80 

 

                                                                           Za³¹cznik nr 3
                                                         do uchwa³y Nr 55/XIV/ 03

                                                   Rady  Gminy  Paw³owiczki
                                                       z dnia 10  grudnia 2003 r.

            

                S taw ka podatku w  z ³o tych 

   

       D opuszczalna m asa ca³kow ita   

/w  tonach/    

 
spe³n ia norm y czysto�ci 

spalin  E U R O  lub posiada 

          katalizator  

 

           pozosta³e 

           

                      od   3 ,5   i  poni¿ej  12  ton  

 

              1100 

 

                1200 
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- 8075 -

                                                                          Za³¹cznik nr 4
                                                       do uchwa³y Nr 55/XIV/ 03

Rady  Gminy  Paw³owiczki
                                                      z dnia 10 grudnia 2003 r.

   Liczba osi dopuszczalna m asa ca³kowita 

   zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³ow y + 

   naczepa, ci¹gnik balastow y + przyczepa 

                   / w  tonach / 

 

            

              S tawka  podatku w  z³otych 

 

      nie m niej   

 

    

 

   o� jezdna ( osie ) 

   z zawieszeniem  

pneum atycznym  lub 

zawieszeniem           

uznanym  za 

równowa¿ne 

     

 

   inne  system y 

  zawieszenia osi 

       jezdnych 

                                                                  Dwie   osie 

 

               12 

 

                18 

 

            1600 

 

            1600 

             

               18 

               

                25 

            

            1700 

 

            1700 

 

               25 

 

                31 

 

            1700 

 

            1700 

 

               31  

 

 

 

            1800 

 

            1937,76 

                                                               Trzy   osie 

                
               12 

 
                 40 

  
            1800 

 
            1800 

 
                40 

  
            2200 

 
             2548,65 

 

Za³¹cznik nr 5
                                                             uchwa³y Nr 55/XIV /03
                                                     Rady  Gminy  Paw³owiczki
                                                      z dnia  10 grudnia 2003 r.

   

       D opuszczalna m asa ca³kow ita   

/w  tonach/    

 

            

                S taw ka podatku w  z ³o tych 

           

                      od    7   i  poni¿ej  12  

 

                                 900 
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Za³¹cznik nr 6
                                            do  uchwa³y Nr 55/ XIV/03

                       Rady  Gminy  Paw³owiczki
                                                      z dnia 10 grudnia 2003 r.

   Liczba osi 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 

 

              800 

 

              800 

             

               18 

               

                25 

            

              900 

 

              900 

 

               25 

 

                

 

            1000 

 

            1000 

                                                                  Dwie   osie 

                

               12 
 

                 28 
  

            1000 
 

            1000 

 

               28 
 

                 33    
 

            1000 
 

             1000 

 

               33 
 

                 38 
 

            1400 
 

             1400 

 

               38 

 

 
 

            1400 
 

             1400 

                                                                   Trzy   osie                                                                   

 

               12 
 

                  38 
 

            1300 
 

             1300  

 

               38 
  

            1400 
 

             1400 

 

                                                                            Za³¹cznik nr 7
                                                       do  uchwa³y  Nr 55/XIV/ 03
                                                       Rady  Gminy  Paw³owiczki
                                                        z dnia 10 grudnia 2003 r.

      S tawka  podatku w  z³otych  

       Ilo�æ  m iejsc do siedzenia 

 
    Spe³nia norm y    

czysto�ci spalin EURO 

lub posiada 

     katalizator 

    

     pozosta³e 

 

                      do 15 m iejsc 

 

             1100 

 

              1200 

      pow y¿ej 15  do 29 m iejsc                 1100               1200 

      równej lub w y¿szej ni¿ 30 m iejsc              1500               1600 
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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 2001r. Nr 142,
poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.
984/ 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.1039/, Rada Gminy Paw-
³owiczki uchwala, co nastêpuje:

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

1/ od budynków lub ich czê�ci:
a/ mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej -   0,49 z³
b/ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci  gospodar-

czej oraz od budynków    mieszkalnych  lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej                                                                              - 15,86 z³

c/ zwi¹zanych  z  prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-
czej oraz od budynków   mieszkalnych lub ich czê�ci  zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej,  je¿eli dzia³alno�æ ta
zosta³a rozpoczêta  po raz pierwszy  od 1 m2   powierzchni u¿ytko-
wej                                                                                          -   8,50 z³

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

powierzchni u¿ytkowej                                                          -  7,84 z³
e/ zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

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

f/ od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³at-
nej statutowej  dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organiza-
cje po¿ytku publicznego od 1 m2  powierzchni u¿ytkowej

                                                                                      -  4,46 z³
2/  od budowli wg ich warto�ci okre�lonej na podstawie

art.4 ust.1 pkt.3, ust.3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokal-
nych  -   2 %

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

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

2062

Uchwa³a Nr 56/XIV/03
Rady Gminy Paw³owiczki

z  dnia 10 grudnia 2003 r.

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

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  1  m2  powierzchni                            - 0,20 z³.

§  2. 1.   Zwalnia  siê  z  podatku  od  nieruchomo�ci  grunty,
budynki lub ich czê�ci  oraz  budowle:

1/ zajête na biblioteki, �wietlice, kluby kulturalne-o�wiato-
we, domy kultury,

2/ s³u¿¹ce  do odprowadzania i oczyszczania �cieków,
3/ zwi¹zane bezpo�rednio z procesem poboru  i uzdatnia-

nia wody, ruroci¹gi  i przewody     sieci rozdzielczej wody  s³u¿¹ce
do zaopatrzenia ludno�ci w wodê,

4/ pozostaj¹ce w komunalnych zasobach mieszkaniowych,
5/ zwi¹zane z zorganizowanymi wysypiskami odpadów

komunalnych na terenie  Gminy,
6/ inne nieruchomo�ci stanowi¹ce w³asno�æ Gminy Paw-

³owiczki  chyba, ¿e obowi¹zek   podatkowy w podatku od nieru-
chomo�ci obci¹¿a inne osoby lub jednostki   organizacyjne zgod-
nie  z art.3 ust.1 pkt. 4 ustawy o podatkach i op³atach    lokalnych.

2. Zwalnia siê od podatku  grunty  przydzielone do bezp³at-
nego u¿ytkowania osobom,  które przekaza³y gospodarstwa rol-
ne na Skarb  Pañstwa w zamian za rentê lub emeryturê.

§    3. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy.

§  4. Traci  moc  uchwa³a  Nr 4/III/02  Rady Gminy Paw³o-
wiczki z dnia 10 grudnia 2002 r.  w sprawie okre�lenia wysoko-
�ci stawek podatku od nieruchomo�ci i zwolnieñ  od tego  po-
datku.

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

   Przewodnicz¹cy
                                              Rady Gminy Paw³owiczki

       Jerzy Treffon

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 2001r  Nr 142, poz.1591,
z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984/, 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 2003r. Nr 96, poz.874
i Nr 110, poz.1039/, Rada Gminy Paw³owiczki uchwala, co  nastepuje:

2063

Uchwa³a Nr  57/XIV/03
Rada Gminy Paw³owiczki

z dnia  10 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y dotycz¹cej  wzorów informacji /wykazów nieruchomo�ci/  oraz deklaracji na podatek od
nieruchomo�ci.

§ 1. 1.  Zmienia siê wzór informacji podatkowej podatni-
ków podatku od nieruchomo�ci bêd¹cych osobami fizycznymi,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 uchwa³y Nr 5/III/02 Rady Gminy Paw-
³owiczki z dnia 10 grudnia 2002 r. zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

2. Zmienia siê wzór deklaracji  na podatek od nierucho-
mo�ci od osób prawnych, jednostek   organizacyjnych, oraz spó³ki

Dziennik Urzêdowy
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nieposiadaj¹ce  osobowo�ci  prawnej, jednostek organizacyj-
nych Agencji  W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jedno-
stek organizacyjnych Pañstwowych Gospodarstw Le�nych Lasy
Pañstwowe, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr 5/III/02
Rady Gminy Paw³owiczki z dnia 10 grudnia 2002 r., zgodnie z
za³¹cznikiem nr 2.

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

                                                                                                   Przewodnicz¹cy
                                            Rady Gminy Paw³owiczki

                               Jerzy  Treffon

        Poz.2063- 8078 -



 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),  art.5 ust.1 i 2, art. 7
ust.3  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, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840),
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê  nastêpuj¹ce stawki podatku od nieru-
chomo�ci obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy w wysoko�ci:

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

oraz  od budynków mieszkalnych  lub  ich  czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej

- 16,28 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
- 7,25 z³ od 1 m2  powierzchni u¿ytkowej,

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

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

statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 4,91 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 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.

3. Od gruntów:
1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,

bez wzglêdu na    sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,56 z³ od 1 m2 powierzchni

a) zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ zajêtych przez
przedsiêbiorców bêd¹cych podatnikami podatku od nierucho-
mo�ci, pod obiektami budowlanymi wykorzystywanych  bezpo-
�rednio do oczyszczania �cieków w Gminie

                            - 0,51 z³ 1 m2 powierzchni,

2064

Uchwa³a  Nr X/79/2003
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z  dnia  2 grudnia 2003r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomo�ci i  zwolnieñ od tego podatku.

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

3) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego  - 0,30 z³ 1 m2 powierzchni.

§ 2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci:
1) grunty, budynki i budowle stanowi¹ce w³asno�æ Gminy

Polska Cerekiew, o ile nie s¹ w posiadaniu osób  fizycznych,
osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹-
cych osobowo�ci  prawnej,  lub nie s¹ oddane w u¿ytkowanie
wieczyste i nie korzystaj¹ ze zwolnienia z mocy ustawy,

2) budynki gospodarcze bêd¹ce w³asno�ci¹ rencistów i
emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w za-
mian za �wiadczenia przewidziane w ustawie o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alno�ci gospodarczej,

3) grunty i budynki lub ich czê�ci zajête, na prowadzenie
przez stowarzyszenia dzia³alno�ci charytatywno-opiekuñczej i
kulturalnej, oraz na prowadzenie dzia³alno�ci w zakresie kultury
i sportu przez kluby sportowe dzia³aj¹ce w formie stowarzysze-
nia, je¿eli nie korzystaj¹ ze zwolnienia z mocy ustawy,

4) nieruchomo�ci zajête na potrzeby ochotniczych stra¿y
po¿arnych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Polskiej Cerekwi.

§ 4.  Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z
dnia 6 grudnia 2002r.  Nr II/10/2002 w sprawie stawek podatku
od nieruchomo�ci.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper

 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 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717), 10 ust.1 i 2
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 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840), Rada Gminy
w Polskiej Cerekwi uchwala, co nastêpuje:

2065

Uchwa³a  Nr X/80/2003
Rady  Gminy  w  Polskiej  Cerekwi

z dnia  2 grudnia 2003r.

w sprawie stawek podatku od �rodków transportowych.

§ 1. Ustala siê roczne stawki podatku od �rodków trans-
portowych w wysoko�ci:

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

1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie                     -  500,00 z³
a) wyprodukowane przed rokiem 1993            -   450,00 z³

Dziennik Urzêdowy
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b) wyposa¿one w  urz¹dzenia spe³niaj¹ce normy czysto-
�ci spalin EURO lub    katalizator  bez wzglêdu na rok produkcji

                                                                                   - 400,00 z³,
2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie                 -  900,00 z³,
a) wyprodukowane przed rokiem 1993             -  850,00 z³,
b) wyposa¿one w urz¹dzenia spe³niaj¹ce normy czysto�ci

spalin EURO lub katalizator bez  wzglêdu na rok produkcji
                                                                                   - 800,00 z³,
3) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton                      -    1.050,00 z³,
a) wyprodukowane przed rokiem 1993        -     1.000,00 z³,
b) wyposa¿one w  urz¹dzenia spe³niaj¹ce normy czysto-

�ci spalin EURO lub katalizator bez wzglêdu na rok produkcji
                                                                                   - 950,00 z³.
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie

ca³kowitej:
 - równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton - stawki podatku okre�la

za³¹cznik nr 1do niniejszej uchwa³y.
3. Od ci¹gnika siod³owego i  balastowego przystosowa-

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

1)  od 3,5 tony do 5,5 tony  w³¹cznie                -    1.200,00 z³,
  a) wyprodukowane przed rokiem 1993        -     1.150,00 z³,
  b) wyposa¿one w urz¹dzenia spe³niaj¹ce normy czysto-

�ci spalin EURO lub katalizator bez wzglêdu na rok produkcji
                                                                                - 1.100,00 z³,
2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton  w³¹cznie              -   1.300,00 z³,
   a) wyprodukowane przed rokiem 1993        -    1.250,00 z³,
   b) wyposa¿one w urz¹dzenia spe³niaj¹ce normy czysto-

�ci spalin EURO lub katalizator bez wzglêdu na rok produkcji
                                                                                - 1.200,00 z³,
3)  powy¿ej 9 ton i poni¿ej  12 ton                    -    1.400,00z³,
   a) wyprodukowane przed rokiem 1993       -     1.350,00 z³,
   b) wyposa¿one w urz¹dzenia spe³niaj¹ce normy czysto-

�ci spalin EURO lub katalizator bez wzglêdu na rok produkcji
                                                                                - 1.300,00 z³.
4.Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowane-

go do u¿ywania ³¹cznie z  naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie
b) powy¿ej 36 ton
- stawki podatku okre�la za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y

5. Od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiada dopuszczaln¹ masê  ca³kowit¹:

 1) od 7 ton do 10  ton w³¹cznie                         -    500,00 z³,
a) wyprodukowane przed rokiem 1993           -    450,00 z³,

2) powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12 ton                    -    600,00 z³,
a) wyprodukowane przed rokiem 1993           -    550,00 z³,

z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ pro-
wadzon¹ przez  podatnika podatku rolnego.

6. Od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie,
b) powy¿ej 36 ton  z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z

dzia³alno�ci¹ rolnicz¹  prowadzona przez podatnika podatku
rolnego

     - stawki podatku okre�la za³¹cznik nr 3 do niniejszej
uchwa³y.

7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia;
  1) do 15 miejsc w³¹cznie                                     -  560,00 z³,
   a) wyprodukowane przed rokiem 1993             -  500,00 z³,
   b) wyposa¿one w urz¹dzenia spe³niaj¹ce normy czysto-

�ci  spalin EURO lub katalizator  bez wzglêdu na rok produkcji
                                                                                  - 450,00 z³,
  2) od 16 do 30 miejsc w³¹cznie                          -   950,00 z³,
   a) wyprodukowane przed rokiem 1993            -   900,00 z³,
   b) wyposa¿one w urz¹dzenia spe³niaj¹ce normy czysto-

�ci spalin EURO lub katalizator bez wzglêdu na rok produkcji
     - 850,00 z³,

  3) powy¿ej 30 miejsc                                       -     1.400,00 z³,
   a) wyprodukowane przed rokiem 1993        -    1.350,00 z³,
   b) wyposa¿one w urz¹dzenia spe³niaj¹ce normy czysto-

�ci spalin EURO lub katalizator bez wzglêdu na rok produkcji
                                                                               - 1.300,00 z³.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pol-
ska Cerekiew.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr II/11/2002 Rady Gminy w Pol-
skiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia
wysoko�ci rocznych stawek podatku od �rodków transportowych.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper

   Poz. 2065- 8083 -



Za³¹cznik nr 1

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
OKRE�LONYCH W  § 1 PKT 2 UCHWA£Y

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 

zawieszania osi 

jezdnych 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Dwie osie  

 
12 

 

15 1.750 1.800 

15 

 

 1.800 1.850 

 

Trzy osie 

 

12 

 

21 1.850 1.900 

21 

 

 1.900 1.950 

 

Cztery osie i wiêcej 

 

12 

 

29 2.000 2.050 

29 

 

 2.000 2.452,80 

 

Za³¹cznik nr 2

STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BA-
LASTOWYCH OKRE�LONYCH W §.1 PKT 4 UCHWA£Y

L i c z b a  o s i  i  d o p u s z c z a l n a  

m a s a  c a ³ k o w i t a  z e s p o ³ u  

p o j a z d ó w :  c i ¹ g n i k  

s i o d ³ o w y  +  n a c z e p a ,  

C i ¹ g n i k  b a l a s t o w y  +  

P r z y c z e p a  (  w  t o n a c h )  

 

 
S t a w k a  p o d a t k u  (  w  z ³ o t y c h )  

 

 

N i e  m n i e j  

n i ¿  

 

M n i e j  n i ¿  
O �  j e z d n a  ( o s i e  j e z d n e )  z  z a w i e s z e n i e m  

p n e u m a t y c z n y m  l u b  

Z a w i e s z e n i e m  u z n a n y m  z a  
r ó w n o w a ¿ n e  

 

I n n e  s y s t e m y  

z a w i e s z e n i a  
o s i  j e z d n y c h  

 

D w i e  o s i e  

 

 

1 2  

 

2 5  1 . 6 5 0  1 . 7 0 0  

2 5  

 

3 1  1 . 7 0 0  1 . 7 7 0  

3 1   1 . 7 0 0  1 . 9 3 7 , 7 6  

 

T r z y  o s i e  

 

1 2  4 0  1 . 7 0 0  1 . 7 7 0  

4 0   2 . 2 0 0  2 . 5 4 8 , 6 5  
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Za³¹cznik nr 3

L ic z b a  o s i  i  d o p u s z c z a ln a  

m a s a  c a ³k o w ita  z e s p o ³u  

p o ja z d ó w :  n a c z e p a  

/p r z y c z e p a  +  p o ja z d  

s i ln ik o w y  (w  to n a c h )  

 

 

S ta w k a  p o d a tk u  (  w  z ³o ty c h )  

N ie  m n ie j  

n i¿  
M n ie j  n i¿  O �  je z d n a  (o s ie  j e z d n e )  z  z a w ie s z e n ie m  

p n e u m a ty c z n y m  lu b  z a w ie s z e n ie m  

u z n a n y m  z a  r ó w n o w a ¿ n e  

I n n e  

s y s te m y  

z a w ie s z a

n ia  o s i  

j e z d n y c h  

 

1  o �  

 

1 2  

 

2 5  4 0 0  8 0 0  

2 5  

 

 5 0 0  1 .0 0 0  

 

2  o s ie  

 

1 2  

 

3 3  6 1 4  1 .2 0 0  

3 3  3 8  8 5 0  1 .3 0 0  

 

 

3 8  

 

 1 .1 5 0  1 .7 0 0   

 

 

3  o s ie  

 

 

1 2  

 

3 8  7 0 0  1 .4 0 0  

3 8   

 

9 5 0  1 .7 0 0  

 

 Na podstawie art.  6 ust.13  ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9,
poz. 84 z pó�n. zm.), art.6 a ust. 11 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), i art. 6 ust.9  ustawy z dnia
30 pa�dziernika 2002r. o podatku le�nym  ( Dz. U. Nr 200, poz.
1682 z pó�n. zm.), Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Ustaliæ wzór informacji o nieruchomo�ciach i obiek-
tach budowlanych dla celów podatku od nieruchomo�ci    -  sta-
nowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Ustaliæ wzór deklaracji na podatek od nieruchomo�ci
- stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

§ 3. Ustaliæ wzór deklaracji na podatek le�ny - stanowi¹cy
za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

§ 4. Ustaliæ wzór informacji o lasach - stanowi¹cy za³¹cz-
nik nr 4 do uchwa³y.

§ 5. Ustaliæ wzór deklaracji na podatek rolny - stanowi¹cy
za³¹cznik nr 5 do uchwa³y.

§ 6. Ustaliæ wzór informacji o gruntach - stanowi¹cy za-
³¹cznik nr 6 do uchwa³y.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pol-
ska Cerekiew.

§ 8. Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z
dnia 6 grudnia 2002r. Nr II/15/2002 w sprawie ustalenia wzorów
formularzy, oraz deklaracji na podatek od nieruchomo�ci, poda-
tek rolny i podatek le�ny.

§ 9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper

2066

Uchwa³a Nr X/81/2003
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia 2 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomo�ci , podatku
rolnego i podatku le�nego.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKRE�LONYCH W §1 PKT.6 UCHWA£Y
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 Na podstawie art. 14 pkt 1 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, oraz z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 110,
poz.1039,Nr 188, poz.1840) Rada  Gminy  w  Polskiej Cerekwi
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê wysoko�æ stawki podatku od posiadania
psów w kwocie -  20,00 z³ od jednego psa.

§ 2. 1. Podatek jest p³atny z góry, bez wezwania, do
30 czerwca lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa.

2.  W przypadku nabycia psa po 30 czerwca , podatek od
posiadania psów jest p³atny w po³owie jego wysoko�ci.

§ 3. 1. Podatek od posiadania psów pobierany jest w dro-
dze inkasa.

2. Poboru podatku dokonuje siê na drukach stosowanych
do przyjmowania wp³at gotówkowych.

§ 4. 1. Na inkasentów podatku od posiadania psów, wy-
znacza siê so³tysów poszczególnych so³ectw.

2067

Uchwa³a Nr X/82/2003
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia  2 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy i zwolnieñ od tego podatku.

2. Ustala siê wynagrodzenie dla inkasenta w wysoko�ci
30 %, kwoty pobranego podatku.

§ 5. Zwalnia siê z podatku od posiadania psów:
1) posiadaczy psów w wieku do o�miu tygodni.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pol-
ska Cerekiew.

§ 7. Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z
dnia 6 grudnia 2002r. Nr II/12/2002 w sprawie podatku od po-
siadania psów.

§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper

Na podstawie art. 6 b 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, z
2002r. Nr 200, poz.1680 ), art. 6, ust. 8 ustawy z dnia 30 pa�dzier-
nika 2002r. o podatku le�nym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682), art.6
ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, z pó�n. zm.), Rada Gminy
w Polskiej Cerekwi uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zarz¹dza siê na terenie Gminy pobór podatków: rol-
nego, le�nego i od nieruchomo�ci nale¿nych od osób fizycz-
nych w drodze inkasa.

§ 2. 1. Na inkasentów podatków, o którym mowa w § 1,
wyznacza siê so³tysów poszczególnych so³ectw.

2068

Uchwa³a Nr X/83/2003
Rady  Gminy  w  Polskiej  Cerekwi

z dnia 2 grudnia 2003 r.

w sprawie inkasa podatków: rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci.

2. Za pobór ww. podatków ustala siê prowizjê w wysoko-
�ci - 4,5 % pobranego podatku.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pol-
ska Cerekiew.

§ 4. Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z
dnia 6 grudnia  2002 r. Nr II/13/2002 w sprawie inkasa podat-
ków: rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper

        Poz.2067-2068- 8092 -



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), art. 7 ust.3
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 110, poz.1039 i Nr 188, poz.1840), Rada
Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci budynki lub
ich czê�ci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej
przez obni¿enie o 50% obowi¹zuj¹cej w danym roku podatko-
wym stawki podatku od nieruchomo�ci okre�lonej dla tych przed-
miotów opodatkowania, w których po dniu wej�cia w ¿ycie ni-
niejszej uchwa³y rozpoczêto prowadzenie dzia³alno�ci gospo-
darczej, albo po tym dniu powiêkszono powierzchniê u¿ytkow¹
prowadzonej dotychczas dzia³alno�ci gospodarczej ; przy czym
zwolnienie to w przypadku powiêkszenia powierzchni u¿ytko-
wej, dotyczy powierzchni u¿ytkowej powiêkszonej.

2069

Uchwa³a Nr X/87/2003
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia 2 grudnia 2003r.

w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomo�ci.

§ 2. Okres zwolnienia, o którym mowa w  § 1, wynosi 5 lat,
licz¹c od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹-
cu, w którym rozpoczêto prowadzenie dzia³alno�ci gospodar-
czej, lub powiêkszono powierzchniê  u¿ytkow¹.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Polskiej Cerekwi.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper

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), 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,
Nr 110, poz.1039 i Nr 188, poz.1840), Rada Gminy w Polskiej
Cerekwi uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych
przez obni¿enie o 50%, stawki tego podatku obowi¹zuj¹cej w
danym roku podatkowym od :

1. Samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej  od 3.5 tony i poni¿ej 12 ton.

2. Ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton.

2070

Uchwa³a  Nr X/88/2003
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia 2 grudnia 2003 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od �rodków transportowych.

3. Przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton.

§ 2. Okres zwolnienia, o którym mowa w § 1, wynosi 5 lat,
licz¹c od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹-
cu, w którym �rodek transportowy zosta³ nabyty.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pol-
ska Cerekiew.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper

Dziennik Urzêdowy
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Na podstawie art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pó�n. zm. )
Rada Gminy  Prószków uchwala, co nastêpuje;

§ 1. Wyznacza siê, jako termin p³atno�ci dla inkasentów,
trzeci dzieñ nastêpuj¹cy po ostatnim dniu, w którym zgodnie z
przepisami prawa podatkowego, wp³ata podatku powinna na-
st¹piæ.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Prószków.

2071

Uchwa³a Nr XIV/94/2003
Rady Gminy  Prószków

z dnia 9 grudnia 2003r.

w sprawie wyznaczenia terminu p³atno�ci dla inkasentów.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicach og³oszeñ: w
Urzêdzie Gminy w Prószkowie i w poszczególnych  so³ectwach.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa

Na podstawie art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z pó�n. zm.),
Rada Gminy Prószków uchwala, co nastêpuje;

§ 1. Wprowadza siê op³atê prolongacyjn¹ w wysoko�ci
50% stawki odsetek za zw³okê og³aszanej na podstawie art. 56
§ 3 ustawy Ordynacja podatkowa z tytu³u roz³o¿enia na raty lub
odroczenia terminu p³atno�ci podatków oraz zaleg³o�ci podat-
kowych stanowi¹cych dochód Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Prószków.

2072

Uchwa³a Nr XIV/96/2003
Rady Gminy  Prószków

z dnia 9 grudnia 2003r.

w sprawie wprowadzenia op³aty prolongacyjnej.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicach og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy w Prószkowie i w poszczególnych so³ectwach.

§ 4. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Prószków
Nr XXVIII/205/98 z dnia 27 kwietnia 1998r.w sprawie wprowa-
dzenia op³aty prolongacyjnej.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa

Na podstawie art18 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,po
1806,z 2003 r Nr 80,poz717,Nr 162,poz.1568) art.19 pkt 1 lit.a i
pkt 2) w zwi¹zku z art.15 ust 1 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 110,poz. 1039 ), Rada Gminy w Prósz-
kowie uchwala, co nastêpuje:

2073

Uchwa³a  Nr XIV/97/2003
Rady Gminy w Prószkowie

z dnia 9 grudnia 2003 r.

w sprawie zasad ustalania i poboru  oraz terminu p³atno�ci i wysoko�ci  op³aty targowej , zarz¹dzenia  poboru ,
okre�lenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

§ 1. Ustala siê wysoko�æ dziennych stawek op³aty targo-
wej wg okre�lonych zasad:

a) przy sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego powy¿ej
2 ton  - 20,- z³ od  samochodu,

b) przy sprzeda¿y z samochodu dostawczego do 2 ton -
18,- z³ od samochodu,

c) przy sprzeda¿y z samochodu osobowego   - 15,- z³ od
samochodu,
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d) przy sprzeda¿y z  wózka rêcznego roweru - 5, z³ od wóz-
ka, roweru,

e) przy sprzeda¿y  z rêki, kosza, skrzynki, wiadra  - 5 z³ od
osoby,

f) przy sprzeda¿y artyku³ów ze stoiska, bez wzglêdu na ro-
dzaj - 20 z³ od stoiska.

§ 2. 1.Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
i ustala siê wynagrodzenie  za inkaso w   wysoko�ci 10 % od
sumy zainkasowanych kwot.

2. Inkasentami op³aty targowej s¹  inspektorzy do spraw
podatków Urzêdu Gminy Prószków.

§3. Terminem p³atno�ci  dla zobowi¹zanego do uiszcze-
nia op³aty targowej jest dzieñ poboru nale¿no�ci przez inkasenta.

§  4. Traci moc uchwa³a Nr II/25/2002 Rady Gminy Prósz-
ków z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie op³aty targowej na
obszarze Gminy Prószków ( Dz.Urz. Woj. Opolskiego Nr 129
poz. 1742 ).

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Prószków.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem  1 stycznia  2004 r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni  od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa

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, Nr 162, poz. 1568) oraz  art. 5
ust. 1-4, art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych (Dz. U. 2002r. Nr 9 poz. 84,Nr 200,
poz 1683: z 2003 r. Nr  110, poz. 1039 ), Rada Gminy Prószków
uchwala, co nastêpuje:

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

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

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

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

3) pozosta³ych  -  z zastrze¿eniem przypadków okre�lo-
nych w poni¿szych tiretach  - od 1 m2 powierzchni           -0,30z³,

- zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno-
�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego -
od 1 m2 powierzchni                                                               - 0,10z³

-     zajêtych pod tereny mieszkaniowe oznaczonych sym-
bolem B od 1 m2 powierzchni                                              - 0,10z³

-     zajêtych pod u¿ytki kopalne oznaczone symbole K - od
1 m2 powierzchni                                                                    -0,05 z³

           -     zajêtych pod tereny ró¿ne  oznaczone  symbolem
Tr - od 1 m2 powierzchni                                                          -0,05 z³

2. Od budynków lub ich czê�ci:
    1) mieszkalnych -0,52 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

    2) 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                                                                                     - 15z³

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

   - 8,11z³  od 1 m2  powierzchni u¿ytkowej
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Uchwa³a Nr XIV/98/2003
Rady Gminy  Prószków

z dnia 9  grudnia 2003 r.

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

    4) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej
w zakresie  udzielania �wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej                                                                      - 3z³

5) pozosta³ych - z zastrze¿eniem  przypadków okre�lonych
w poni¿szych tiretach - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  - 3,50z³

- zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno-
�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
od 1 m2 powierzchni                                                               -3,00z³

 -    od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  gara¿y               -5,00z³.
 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 z podatku od nieruchomo�ci:
1) nieruchomo�ci  i grunty stanowi¹ce mienie komunal-

ne, a nie oddane w posiadanie zale¿ne,
2) grunty i budowle s³u¿¹ce do odprowadzenia i oczysz-

czania �cieków, ruroci¹gi i przewody sieci rozdzielczej  wody,
stanowi¹ce mienie Gminy,

3) drogi wewnêtrzne po³o¿one na  obszarze Gminy.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr II/21/2002  Rady Gminy w  Prósz-
kowie w sprawie  ustalenia  wysoko�ci   stawek podatku od
nieruchomo�ci    z dnia  13 grudnia  2002 r. (Dz.Urz. Woj. Opol-
skiego Nr 129, poz. 1739).

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Wójtowi Gminy
Prószków.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy w Prószkowie  oraz w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i poszczególnych so³ectwach.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
jednak nie wcze�niej ni¿  po up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym  Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104         Poz. 2073-2074- 8095-



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 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 2003 r. Nr 80, poz.717) oraz art. 5, 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 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840),
Rada Gminy uchwala:

§ 1. Okre�la siê stawki podatku od nieruchomo�ci w na-
stêpuj¹cych wysoko�ciach :

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

bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków                                           - 0,47 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                       -  0,10 z³ od 1 m2  powierzchni.

2. Od budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych  -  0,42z³ 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  -  11,20z³ 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,
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Uchwa³a Nr 65/XII/2003
Rady Gminy w Rad³owie

z dnia 8 grudnia 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  -  3,19 z³ od 1 m2  powierzchni u¿ytkowej.

3. Od budowli - 2% ich warto�ci okre�lonej na podst. art. 4
ust. 1 pkt3 i ust. 3-7.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
1. Nieruchomo�ci zajête na potrzeby stowarzyszeñ  - jed-

nostek ochrony przeciwpo¿arowej.
2. Budynki i budowle s³u¿¹ce do zaopatrywania miesz-

kañców Gminy w wodê, odprowadzania i oczyszczania �cieków
oraz budowle s³u¿¹ce do sk³adowania odpadów komunalnych.

3. Grunty pod zbiornikami retencyjnymi.
4. Budynki gospodarcze stanowi¹ce w³asno�æ rencistów,

emerytów, je¿eli nie s¹ u¿ykowane, a w przesz³o�ci wchodzi³y w
sk³ad ich indywidualnych gospodarstw rolnych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr 12/III/2002 Rady Gminy w Ra-
d³owie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko-
�ci stawek i wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomo�ci.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Rad³owie

Agnieszka Jarosiñska

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) oraz art.10,art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 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 w Rad³owie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê stawki podatku od �rodków transporto-
wych w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

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

1. Od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
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Uchwa³a Nr 66/XII/2003
Rady Gminy w Rad³owie

z dnia 8 grudnia 2003 r.

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

a/ wyposa¿one w urz¹dzenia spe³niaj¹ce normy
czysto�ci spalin EURO lub posiada  katalizator     490,00

b/   pozosta³e                        510,00.

2. Powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
a/ wyposa¿one w urz¹dzenia spe³niaj¹ce normy  czysto-

�ci spalin EURO lub posiada katalizator            850,00
b/  pozosta³e           870,00.
3. Powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
a/ wyposa¿one w urz¹dzenia spe³niaj¹ce normy
czysto�ci spalin EURO lub posiada katalizator      950,00
 b/   pozosta³e           970,00.

        Poz. 2075-2076- 8096 -



II. Samochody ciê¿arowe  o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton bez wzglêdu na rodzaj
zawieszenia i liczbê osi jezdnych :

1. Od 12 ton do 18 ton w³¹cznie o 2 lub 3 osiach jezdnych
                                                                                          1500

2. Od 12 ton do 18 ton w³¹cznie o 4 lub wiêcej osiach
jezdnych                                                                                         1800

3. Powy¿ej 18 ton w³¹cznie o 2 lub 3 osiach jezdnych
                                                                                          2000

4. Powy¿ej 18 ton do 26 ton w³¹cznie o 4 lub wiêcej osiach
    jezdnych                2100
5. Powy¿ej 26 ton bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych
                                                                                         2250.

III. 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:

1. Od 3,5 ton do 6 ton w³¹cznie                1000
2. Powy¿ej 6 ton do 9 ton w³¹cznie                1150
3. Powy¿ej 9 ton do 12 ton                                         1300
IV. 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 bez wzglêdu na  system zawieszania osi jezd-
nych :

1. Od 12 ton do 18 ton w³¹cznie o 2 osiach jezdnych      1300
2. Powy¿ej 18 ton i poni¿ej 36 ton o 2 osiach jezdnych
                                                                                    1937,76

3. Od 36 ton i wiêcej o 2 lub wiêcej osiach jezdnych
                                                                                                  2548,65

V. Od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton z  wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno-
�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.

1. Od 7 ton do 9 ton w³¹cznie     900
2. Od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1000.

VI. Od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem
silnikowym,posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 tondo 36 ton w³¹cznie , z wyj¹tkiem zwi¹za-
nych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹  przez
podatnika podatku rolnego bez  wzglêdu na system  zawie-
szania osi jezdnych

1.Od 12 ton i poni¿ej 36 ton o jednej osi jezdnej     700
2. Od 12 ton i poni¿ej 36 ton o 2 osiach jezdnych         1231,07
3. Od 12 ton i poni¿ej 36 ton o 3 i wiêcej osiach jezdnych

                                                                                                       1300
4. Od 36 ton i wiêcej  z 3 i wiêcej osiami jezdnymi         1400

VII. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia
1. Do 15 miejsc w³¹cznie                                           560
2. Od 16 do 30  miejsc w³¹cznie                            1000
3. Od 30 miejsc do siedzenia i wiêcej :               1400.

§ 2. Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych:
1. Autobusy /gimbusy/ wykorzystywane przez gminê i gmin-

ne samorz¹dowe jednostki organizacyjne wy³¹cznie do przewo-
zu uczniów /dzieci przedszkolnych, szkolnych i m³odzie¿y/.

§ 3. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr 13/III/2002 Rady Gminy w Ra-
d³owie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko-
�ci stawek i wprowadzenia zwolnieñ w podatku od �rodków
transportowych.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Rad³owie

Agnieszka Jarosiñska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.42 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. 14
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z 2002r. 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 uchwala:

§ 1. Ustala siê stawki podatku od posiadania psów na
terenie Gminy w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

1. Od w³a�cicieli gospodarstw rolnych:
a) za trzeciego psa i ka¿dego nastêpnego          -         30 z³.
2. Od w³a�cicieli nieruchomo�ci i pozosta³ych gospodarstw

domowych:
a) za ka¿dego psa              -                                            35 z³.
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Uchwa³a Nr 67/XII/2003
Rady Gminy w Rad³owie

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia: wysoko�ci stawek, terminu p³atno�ci, sposobu  poboru oraz zwolnieñ w podatku
od posiadania psów.

§ 2. Podatek od posiadania psów p³atny  bêdzie jednora-
zowo do dnia 30 czerwca danego  roku podatkowego lub w
ci¹gu 14 dni od daty nabycia psa.

§ 3. Pobór podatku wykonywany bêdzie w drodze inkasa
przez so³tysów poszczególnych so³ectw, którzy z tego tytu³u otrzy-
maj¹ wynagrodzenie w wysoko�ci 5 % prowizji od zainkasowa-
nej kwoty.

§ 4. Zwalnia siê z podatku od posiadania psów, posiada-
czy psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw do-
mowych.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104         Poz. 2076-2077- 8097-



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104

§ 6. Traci moc uchwa³a Nr 14/III/2002 Rady Gminy w Ra-
d³owie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko-
�ci stawek, terminu p³atno�ci, sposobu poboru oraz zwolnieñ w
podatku od posiadania psów.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Rad³owie

Agnieszka Jarosiñska

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , 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 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717) ,art. 12
ust.9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U.
z 1994 r. Nr 94, poz.431; z 2003r. Nr 110, poz. 1039; Nr 162,
poz.1568), Rada Gminy uchwala :

§ 1. Zwolnienie nastêpuje na pisemny wniosek rolnika i
o�wiadczeniu o zaprzestaniu produkcji na u¿ytkach rolnych

- z³o¿onych w Urzêdzie Gminy do 31 grudnia roku, poprze-
dzaj¹cy rok podatkowy.

§ 2. Warunkiem do zwolnienia z podatku rolnego s¹ :
- grunty orne , na których zaprzestano produkcji i utrzymy-

wanych w czarnym ugorze,
- u¿ytki zielone , na których nie jest prowadzony wypas

zwierz¹t domowych oraz nie dokonywane s¹ zbiory plonów.

§ 3. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ wej�cia na od³ogowany
grunt jesieni¹ ostatniego roku, na który przypada okres zwolnienia.
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Uchwa³a Nr 73/XII/2003
Rady Gminy w Rad³owie

z  dnia 8 grudnia 2003 r.

w  sprawie okre�lenia trybu i szczególnych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych,
na których zaprzestano produkcji rolnej.

§ 4. Kontrolê przestrzegania danych zawartych w o�wiad-
czeniu podatnika dokonuje pracownik samorz¹dowy ds. ochro-
ny �rodowiska i poboru nale¿no�ci za wodê oraz ds. gospodar-
ki nieruchomo�ciami.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwa³a  Nr 107/XXI/92 z dnia  30 grudnia
1992 r. w sprawie podatku rolnego.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
jednak nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Rad³owie

Agnieszka Jarosiñska

Na  podstawie  art. 18 ust. 2  pkt  8  i  art. 40  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 ) oraz
art.  6  ust.  3  ustawy  z  dnia  15  listopada  1984r.  o  podatku
rolnym (Dz. U. z  1993r. Nr  94, poz.  431; z  1994 r. 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   2001 r. Nr   81   poz.  875
; z 2002 r. Nr   200   poz.  1680,   z  2003r. Nr  110   poz.  1039),
Rada   Gminy   Skarbimierz   uchwala, co  nastêpuje:

§  1. �redni¹    cenê    ¿yta    za    pierwsze   trzy   kwarta³y
2003    roku     og³oszon¹ w   komunikacie     prezesa     G³ównego
Urzêdu  Statystycznego z  dnia  17   pa�dziernika    2003   r.   w
sprawie   �redniej   ceny    skupu    ¿yta    za     okres   pierwszych
trzech    kwarta³ów  2003r.   (  M. P.  Nr   49,   poz.   771  )    obni¿a    siê
z   kwoty    34,57    z³    za    1q     do     kwoty   30,00  z³   za  1  q.
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Uchwa³a Nr XI/91/2003
Rada Gminy Skarbimierz

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie obni¿enia �redniej ceny ¿yta dla celów podatku rolnego.

§ 2. Wykonanie   uchwa³y    powierza   siê    Wójtowi    Gminy
Skarbimierz .

§  3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
jednak   nie wcze�niej  ni¿  po  up³ywie  14  dni  od  dnia  opubli-
kowania  w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak

        Poz.2077-2079- 8098 -



Na  podstawie  art.  18  ust. 2  pkt  8   i   art.  42  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  214  poz.  1806 ;   z  2003r.  Nr  80
poz.  717)   oraz    art. 5   i   art.  7  ust.  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  Nr  96  poz.
874,   Nr  110  poz. 1039  i  Nr  203  poz. 1966),  oraz  obwieszcze-
nia Ministra   Finansów  z   dnia   31   pa�dziernika   2003r.   w
sprawie   wysoko�ci   górnych    granic   stawek   kwotowych     w
podatkach   i   op³atach   lokalnych ( M. P.  Nr  51  poz.  804  ), Rada
Gminy Skarbimierz uchwala, co nastêpuje:

§  1. Ustala   siê  nastêpuj¹ce   stawki  podatku  od  nieru-
chomo�ci:

1. Od  gruntów:

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci  gospodar-
czej, 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  odp³at-
nej statutowej  dzia³alno�ci   po¿ytku   publicznego   przez   orga-
nizacje   po¿ytku    publicznego -    0,31 z³   od    1  m2  powierzchni,

d)   pozosta³ych  terenów mieszkaniowych
       -  0,09 z³ od 1 m2 powierzchni,

e) pozosta³ych  terenów  komunalnych  z  wyj¹tkiem  grun-
tów przeznaczonych   pod  wysypiska  odpadów  komunalnych

-  0,01 z³  od  1  m2  powierzchni  u¿ytkowej,

2.   Od   budynków   lub   ich   czê�ci :

a) mieszkalnych -  0, 48 z³  od  1m2  powierzchni  u¿ytkowej,

 b)   zwi¹zanych    z    prowadzeniem   dzia³alno�ci   gospo-
darczej    oraz   od  budynków   mieszkalnych   lub  ich   czê�ci
zajêtych   na    prowadzenie   dzia³alno�ci    gospodarczej

-    17,42 z³  od 1 m2  powierzchni u¿ytkowej.

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

  -  8,11 z³ od 1 m2 powierzchni  u¿ytkowej,
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Uchwa³a Nr XI/92/2003
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 3 grudnia 2003 r.

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

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  odp³at-
nej  statutowej dzia³alno�ci   po¿ytku   publicznego   przez   orga-
nizacje  po¿ytku publicznego

-  5,78  z³   od  1 m2  powierzchni  u¿ytkowej,

3. Od  budowli  -  2 %  ich  warto�ci:

§  2. 1.  Zwalnia  siê   z  podatku  :
a/  budynki,  które  nie  s¹  u¿ytkowane   w  zwi¹zku z

zaniechaniem   produkcji  rolnej,  tj.:   stodo³y ,   obory  i   chlewnie

b/  grunty  zajête   na  przepompownie  gminnej   sieci
kanalizacyjnej   i  studnie   wodomierzowe  .

c/   domy   ludowe,  biblioteki, stra¿nice  przeciwpo¿arowe,
budowle przeciwpo¿arowe,   wiaty    przystankowe,   grunty    pod
nimi zajête - z wy³¹czeniem wydzielonych  przedmiotów opodat-
kowania zajêtych  na  dzia³alno�æ  gospodarcz¹ .

d/  budynki ,    budowle    oraz    grunty    zajête   pod
dzia³alno�æ rekreacyjno - sportow¹    i   kulturaln¹ .

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Skar-
bimierz.

§ 4. 1.  Traci  moc  uchwa³a  Nr  III/22/2002  Rady Gminy
Skarbimierz  z dnia   3   grudnia  2002   r.   w  sprawie  wysoko�ci
stawek   podatku   od nieruchomo�ci  ,  zwolnieñ  od  tego
podatku  na  2003 rok .

2. Traci  moc  uchwa³a  Nr  IX/71/2003  Rady Gminy  Skar-
bimierz  z dnia 25  sierpnia   2003  r.  w   sprawie   obni¿enia
stawki  w  podatku  od nieruchomo�ci, tj. gruntów  pozosta³ych,
po³o¿onych  na  terenie  Gminy Skarbimierz  -  przejêtych  po
Wojskach   Federacji   Rosyjskiej .

§  5. Uchwa³a    wchodzi   z   ¿ycie   z  dniem  1  stycznia
2004r.,  jednak  nie  wcze�niej  ni¿  po   up³ywie   14  dni   od   dnia
opublikowania  w  Dzienniku   Urzêdowym  Województwa  Opol-
skiego .

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104         Poz.2080- 8099-



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104

Na   podstawie   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  214  poz.  1806;  z  2003r.  Nr  80  poz.  717)
oraz   art.  14  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  i  Nr
203  poz. 1966) oraz  Obwieszczenia  Ministra  Finansów    z
dnia   31   pa�dziernika   2003 r.    w   sprawie wysoko�ci górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.
Nr 51 poz. 804), Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co nastêpu-
je:

§ 1. Ustala siê  roczn¹  stawkê podatku od posiadania
psa w wysoko�ci  20,00 z³.

§ 2. Zwalnia   siê   z   podatku   od   posiadania   psów
pierwsze   dwa   psy utrzymywane  w  celu   pilnowania   obej�cia
domów  jednorodzinnych .

§ 3. Posiadacze  psów  uiszczaj¹  podatek  bez  wezwania
do  koñca  czerwca  roku podatkowego  lub  w  ci¹gu   dwóch
tygodni  od  dnia  wej�cia  w  posiadanie psa.

        Poz.2081-2082- 8100 -
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Uchwa³a Nr  XI/93/2003
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w   sprawie    wysoko�ci    podatku    od    posiadania    psów.

§  4. Pobór  podatku  od  posiadania   psa  ustala  siê  w
formie  inkasa ,  które  pobierane  jest  przez  inkasentów  usta-
lonych  wed³ug   odrêbnej uchwa³y Rady  Gminy i Przewodnicz¹-
cego Rady Osiedla.

§  5. Inkasentom o których  mowa w  § 4 oraz Przewodni-
cz¹cemu Rady Osiedla  przys³uguje wynagrodzenie w wysoko-
�ci 50 % zainkasowanych kwot.

§  6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Skar-
bimierz.

§  7. Traci   moc  uchwa³a  Nr  II/14/2002 Rady Gminy
Skarbimierz  z dnia  28  listopada  2002r. w sprawie  wysoko�ci
podatku od posiadania  psów na 2003  rok .

§  8. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie   z  dniem   1  stycznia
2004r.,  jednak nie  wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym  Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak

Na  podstawie   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  214  poz.  1806; z  2003r. Nr  80 poz.
717)  oraz  art.  10  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
i  Nr  203  poz. 1966) oraz  obwieszczenia   Ministra   Finansów
z   dnia  31  pa�dziernika   2003r.   w   sprawie  wysoko�ci
górnych  granic   stawek  kwotowych   w   podatkach  i  op³atach
lokalnych (M. P. Nr  51 poz. 804), Rada Gminy Skarbimierz uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 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
�rodowisko   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-
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Uchwa³a Nr XI/94/2003
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 3 grudnia 2003 r.

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

�ci  od   liczby   osi,   dopuszczalnej    masy  ca³kowitej   pojazdu
i   rodzaju   zawieszenia   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
dopuszczalnej   masie   ca³kowitej   zespo³u   pojazdów  od
3,5 tony  i  poni¿ej  12 ton  z  tym,  ¿e w zale¿no�ci  od dopuszczal-
nej   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
dopuszczalnej   masie  ca³kowitej  zespo³u    pojazdów  równej
lub  wy¿szej   ni¿  12 ton   w  zale¿no�ci  od    liczby   osi,
dopuszczalnej   masy  ca³kowitej   pojazdu   i   rodzaju zawiesze-
nia ,   stawki  podatku   okre�la   za³¹cznik    nr  4  do  niniejszej
uchwa³y,

5) od  przyczepy  lub  naczepy,  które  ³¹cznie  z  pojazdem
silnikowym  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,
stawkê podatku okre�la  za³¹cznik  nr 5  do  niniejszej  uchwa³y,



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104         Poz.2082- 8101-

6) od  przyczepy  lub  naczepy,  które  ³¹cznie  z  pojazdem
silnikowym  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   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. Wykonanie   uchwa³y    powierza    siê   Wójtowi   Gminy
Skarbimierz .

§ 3. Traci  moc  uchwa³a  Nr  II/13/2002 Rady Gminy Skar-
bimierz  z dnia 28 listopada  2002r.  w  sprawie  okre�lenia
wysoko�ci  podatku  od  �rodków transportowych  na  2003  rok.

§  4. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  z  dniem  1  stycznia
2004r.,  jednak  nie  wcze�niej  ni¿   po  up³ywie 14  dni  od  dnia
opublikowania  w   Dzienniku   Urzêdowym   Województwa
Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak

Za³¹cznik  nr 1
do uchwa³y Nr XI/94/2003
Rady Gminy Skarbimierz
  z dnia 3 grudnia 2003r.

            

S taw ka   p o d a tk u   w    z ³o tych  

 

 

d o pu szczaln a  m asa  ca ³ko w ita   

             (  w   to n ach   )  

sp e ³n ia  no rm y cz ysto �c i sp a lin  

E U R O  lu b  p o siad a  k a ta lizato r 

sp a lin  

 

        po zo sta ³e  

 

o d  3 ,5  t d o  5 ,5  t w ³¹czn ie  

 

 

5 0 0 ,00  z ³ 

 

    60 0 ,00  z ³ 

 

p o w y¿e j 5 ,5  t  d o  9 ,0  t  w ³¹czn ie  

 

 

9 0 0 ,00  z ³ 

              

1 .00 0 ,0 0  z ³ 

 

p o w y¿e j 9 ,0  t  i  p o n i¿e j 1 2 ,0  t  

 

              

1 .10 0 ,0 0  z ³ 

              

1 .20 0 ,0 0  z ³ 

 

        Za³¹cznik nr 2
        do uchwa³y Nr XI/ 94 / 2003

Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 3 grudnia 2003r.

L iczb a  o si i d o p u szczaln a  m asa  

ca ³k o w ita 

                    (  w   to n ach   ) 

S taw ka  

p o d a tku   w  z ³o tych  

n ie  m n ie j   n i¿  m n iej  n i¿  o �  jezd n a ( o sie  ) 
z   zaw ieszen iem  
p n eu m atyczn y m  

lu b   zaw ieszen iem  
u zn an y m   za  
ró w n o w a¿n e  

in n e   sys tem y  
zaw ieszen ia  

o s i  je zd nych  

 

D w ie     o sie  
 

1 2  1 3  7 0 0 ,0 0  z ³ 1 .1 0 0 ,0 0  z³ 

1 3  1 4  7 0 0 ,0 0  z ³ 1 .1 0 0 ,0 0  z³ 

1 4  1 5  7 0 0 ,0 0  z ³ 1 .1 0 0 ,0 0  z³ 

1 5   7 0 0 ,0 0  z ³ 1 .3 0 0 ,0 0  z³ 

 

T rzy    o s ie  
 

1 2  1 7  9 0 0 ,0 0  z ³ 1 .4 0 0 ,0 0  z ³ 

1 7  1 9  9 0 0 ,0 0  z ³ 1 .4 0 0 ,0 0  z ³ 

1 9  2 1  9 0 0 ,0 0  z ³ 1 .4 0 0 ,0 0  z ³ 

2 1  2 3  9 0 0 ,0 0  z ³ 1 .4 0 0 ,0 0  z ³ 

2 3  2 5  1 .1 0 0 ,0 0  z ³ 1 .6 0 0 ,0 0  z ³ 

2 5   1 .1 0 0 ,0 0  z ³ 1 .6 0 0 ,0 0  z ³ 

 

C ztery    os ie   i  w iêcej 
 

1 2  2 5  1 .5 0 0 ,0 0  z ³ 2 .2 0 0 ,0 0  z ³ 

2 5  2 7  1 .5 0 0 ,0 0  z ³ 2 .2 0 0 ,0 0  z ³ 

2 7  2 9  1 .5 0 0 ,0 0  z ³ 2 .2 0 0 ,0 0  z ³ 

2 9  3 1  1 .7 0 0 ,0 0  z ³ 2 .4 5 2 ,8 0  z ³ 

3 1   1 .7 0 0 ,0 0  z ³ 2 .4 5 2 ,8 0  z ³ 

 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104

Za³¹cznik nr 3
do  uchwa³yNr XI/94/2003
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 3 grudnia 2003r.

        Stawka  podatku  w  z³otych

        Dopuszczalna   masa  ca³kowita

                     (    w  tonach    )

   spe³nia  normy

   czysto�ci  spalin

EURO  lub  posiada
        katalizator

   pozosta³e

od  3,5 t  poni¿ej 12,0 t 1.000,00 z³ 1.200,00 z³

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³yNr  XI/94/2003
Rady Gminy Skarbimierz
  z dnia 3 grudnia 2003r.

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

Dwie  osie

12 18 1.300,00 z³ 1.700,00 z³

18 25 1.300,00 z³ 1.700,00 z³

25 31 1.300,00 z³ 1.700,00 z³

31 1.500,00 z³ 1.937,76 z³

Trzy  osie

12 40 1.300,00 z³ 1.800,00 z³

40 1.800,00 z³ 2.548,65 z³

        Poz. 2082- 8102 -



Za³¹cznik nr 5
do uchwa³yNr XI/94/2003
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 3 grudnia 2003r.
Dopuszczalna  masa ca³kowita ( w tonach) Stawka podatku  w  z³otych

od 7 t i poni¿ej 12 t 1.000,00 z³

Za³¹cznik  nr  6
do uchwa³y Nr XI/94/2003
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 3 grudnia 2003r
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 18 500,00 z³ 500,00 z³

18 25 500,00 z³ 500,00 z³

25 500,00 z³ 600,00 z³

Dwie  osie

12 28 800,00 z³ 800,00 z³

28 33 800,00 z³ 900,00 z³

33 38 1.000,00 z³        1.300,00 z³

38 1.200,00 z³         1.700,00 z³

Trzy  osie

12 38 900,00 z³ 1.000,00 z³

38        1.100,00 z³ 1.300,00 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104         Poz. 2082- 8103-
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Za³¹cznik  nr  7
do  uchwa³y Nr XI/94/2003
Rady  Gminy Skarbimierz
z  dnia  3  grudnia  2003r.

     Stawka podatku w z³otychIlo�æ

miejsc  do  siedzenia spe³nia normy

czysto�ci spalin

EURO lub posiada

katalizator

    pozosta³e

do  15  miejsc 1.000,00 z³ 1.000,00 z³

powy¿ej  15  do  29  miejsc 1.200,00 z³ 1.200,00 z³

równa lub wy¿sza   ni¿  30  miejsc 1.400,00 z³ 1.400,00 z³

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/
oraz art. 19  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991r.  o  podatkach  i
op³atach  lokalnych   -   (z  2002r. Dz. U. z  2002r. Nr 9  poz. 84, Nr
200  poz. 1683, z  2003r. Nr  96  poz.  874,  Nr  110  poz. 1039  i  Nr
203 poz. 1966) oraz  obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia
31 pa�dziernika  2003r. w sprawie wysoko�ci górnych granic
stawek kwotowych w  podatkach i op³atach  lokalnych (M. P. Nr
51 poz. 804), Rada Gminy Skarbimierz uchwala co nastêpuje:

§  1. Ustala  siê  dzienne  stawki  op³aty   targowej  w
nastêpuj¹cych  wysoko�ciach :

a)   -  od   stoisk,  na  których  dokonuje  siê    sprzeda¿y  -
7,00 z³   dziennie,

b)   -  od  sprzeda¿y z wozów  konnych,  przyczep,  pojazdów
samochodowych  a   tak¿e   sprzeda¿   zwierz¹t ,   �rodków
transportowych   i   czê�ci  do   �rodków   transportowych

-  16,00 z³  dziennie .

§  2. Pobór  op³aty  targowej  ustala  siê  w  formie  inkasa,
która  pobierana  jest   przez   inkasentów   ustalonych  wed³ug
odrêbnej   uchwa³y   Rady   Gminy i   Przewodnicz¹cego  Rady
Osiedla .

2083

Uchwa³a Nr XI/95/2003
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w  sprawie  wysoko�ci   op³aty  targowej  na  terenie  Gminy  Skarbimierz.

§  3. Inkasentom,  o  których  mowa  w  §  2  oraz  Przewod-
nicz¹cemu  Rady Osiedla, przys³uguje wynagrodzenie  w  wyso-
ko�ci  50  %   zainkasowanej   kwoty  .

§  4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Skar-
bimierz.

§  5. Traci moc uchwa³a  Nr  II/15/2002 Rady Gminy Skar-
bimierz z  dnia 28  listopada  2002r.  w  sprawie  wysoko�ci
op³aty  targowej  na  terenie Gminy Skarbimierz na 2003 rok .

§  6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
jednak nie wcze�niej ni¿ po  up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym  Województwa  Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak

        Poz.2082-2083- 8104 -



Na  podstawie  art.18  ust. 2 pkt 8 i  art. 40  ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia  27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz. U.
Nr 80 poz. 717) oraz  art. 18 i  19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z  2002r. Nr  9 poz. 84
z pó�n. zm.), Rada  Gminy Skarbimierz uchwala, co  nastêpuje:

§  1. Ustala  siê  op³atê  administracyjna  w  wysoko�ci :
1. Za  ka¿d¹  stronê  wyrysu  i  ka¿d¹ rozpoczêt¹ stronê

wyrysu  z  miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzen-
nego formatu  A - 4  w wysoko�ci                                    -    40,00 z³.

2. Za ka¿d¹  stronê  wypisu i  ka¿d¹  rozpoczêt¹  stronê
wypisu  z  miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzen-
nego formatu A - 4                                                              -    25,00 z³.

2084

Uchwa³a Nr  XI/96/2003
Rady  Gminy  Skarbimierz

z  dnia 3 grudnia 2003r.

w  sprawie  op³aty  administracyjnej ,  zwolnieñ ,  terminów  p³atno�ci oraz  sposobów  jej  pobierania w  2004 roku.

§  2. Op³ata  administracyjna  jest   p³atna  gotówk¹  w  kasie
Urzêdu  Gminy  z  chwil¹ wykonania  czynno�ci  urzêdowej.

§  3. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy  Skar-
bimierz.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak

Na   podstawie   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 214 poz. 1806; z 2003r.  Nr  80  poz. 717), art.
6  ust. 13  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 i Nr 203 poz.
1966  ); art. 6a ust. 11  ustawy  z  dnia  15 listopada  1984r. o
podatku rolnym (Dz. U. z  1993r. Nr  94, poz. 431; z  1994 r. 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, z  2002r. Nr  200   poz.  1680;  z  2003r. Nr  110  poz.
1039), oraz   art.  6   ust.  9   ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002r.
o podatku le�nym (Dz. U.  Nr  200 poz.1682 , Nr  216  poz.  1826),
Rada Gminy Skarbimierz uchwala jak ni¿ej:

§  1. Przyjmuje  siê  do  stosowania  na   terenie  Gminy
Skarbimierz  wzory  formularzy   niezbêdnych do wymiaru i pobo-
ru podatków, w tym:

1. Podatek rolny :
a)  informacja  o  gruntach        -    za³¹cznik  nr  1
 dotyczy  osób  fizycznych ,
b)  deklaracja  na  podatek  rolny -  za³¹cznik  nr  2
dotyczy  osób  prawnych, jednostek  organizacyjnych  oraz

spó³ek,  nie maj¹cych  osobowo�ci  prawnej, jednostek organi-
zacyjnych AWRSP a tak¿e jednostek organizacyjnych Lasów
Pañstwowych . W przypadku wspó³w³asno�ci  - osób  fizycznych  oraz
osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie  maj¹cych osobowo-
�ci prawnej lub  spó³ek nie maj¹cych osobowo�ci prawnej .

2.   Podatek od nieruchomo�ci   :
a) informacja o nieruchomo�ciach i obiektach budowla-

nych   -  za³¹cznik  nr  3
dotyczy osób fizycznych ,
b) deklaracja na  podatek od  nieruchomo�ci  -  za³¹cznik  nr 4

dotyczy  osób prawnych , jednostek organizacyjnych oraz spó³ek

nie maj¹cych osobowo�ci  prawnej,  jednostek  organizacyj-
nych  AWRSP  a   tak¿e  jednostek  organizacyjnych    Pañstwo-
wego  Gospodarstwa  Le�nego  Lasy   Pañstwowe.  W  przypad-
ku   wspó³w³asno�ci  nieruchomo�ci  lub obiektów  budowla-
nych  osób fizycznych  oraz osób prawnych,  jednostek  organiza-
cyjnych  nie  maj¹cych  osobowo�ci     prawnej  lub  spó³ek  nie
maj¹cych  osobowo�ci  prawnej,  z wyj¹tkiem osób   tworz¹cych
wspólnotê  mieszkaniow¹ .

 3.  Podatek  le�ny:
a)   informacja  o  lasach    -  za³¹cznik  nr 5
dotyczy  osób  fizycznych,
b)  deklaracja na podatek  le�ny -  za³¹cznik  nr 6
dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych  oraz

spó³ek  nie maj¹cych    osobowo�ci prawnej, jednostek organi-
zacyjnych  Lasów Pañstwowych, a tak¿e    jednostek organiza-
cyjnych Agencji W³asno�ci  Rolnej  Skarbu Pañstwa.W przypad-
ku wspó³w³asno�ci - dotyczy osób fizycznych oraz osób praw-
nych    jednostek organizacyjnych  nie  maj¹cych osobowo�ci
prawnej lub spó³ek nie  maj¹cych osobowo�ci  prawnej .

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Skar-
bimierz.

§ 3. Traci  moc  uchwa³a  Nr  III / 23 / 2002  Rady  Gminy
Skarbimierz  z  dnia  3 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formu-
larzy niezbêdnych do  wymiaru i poboru podatków.

§ 4. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie   z  dniem  1  stycznia
2004r., jednak  nie  wcze�niej ni¿  po  up³ywie   14  dni  od  dnia
opublikowania  w  Dzienniku   Urzêdowym   Województwa  Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak
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Uchwa³a XI/98/2003
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatków.

Dziennik Urzêdowy
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    Na podstawie art.18 ust.2 pkt8 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 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,
z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840 i Nr 203, poz.1966),
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci przed-
siêbiorców, na których ci¹¿y obowi¹zek podatkowy w podatku
od nieruchomo�ci z tytu³u posiadanych na terenie Gminy Strzel-
ce Opolskie budynków, budowli i gruntów lub ich czê�ci, zajê-
tych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej, którzy po dniu
wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y utworz¹ nowe miejsca pracy
na terenie Gminy Strzelce Opolskie w zwi¹zku z realizowan¹
now¹ inwestycj¹ na terenie Gminy Strzelce Opolskie.

2. Zwolnienie okre�lone w ust.1 nie dotyczy przedsiêbior-
ców prowadz¹cych dzia³alno�æ w zakresie handlu, transportu
oraz w sektorach uznanych za wra¿liwe w rozumieniu ustawy o
pomocy publicznej.

3. Zwolnienie okre�lone w ust. 1 przys³uguje na okres:
a) 12 miesiêcy - je¿eli przedsiêbiorca utworzy co najmniej

5 nowych miejsc pracy,
b) 24 miesiêcy - je¿eli przedsiêbiorca utworzy co najmniej

20 nowych miejsc pracy,
c) 36 miesiêcy - je¿eli przedsiêbiorca utworzy co najmniej

35 nowych miejsc pracy,
d) 48 miesiêcy - je¿eli przedsiêbiorca utworzy co najmniej

50 nowych miejsc pracy,
e) 72 miesiêcy - je¿eli przedsiêbiorca utworzy co najmniej

100 nowych miejsc pracy.
4. Prawo do zwolnienia przedsiêbiorca mo¿e nabyæ do

koñca 2006 roku.
5.Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê za

spe³niony, je¿eli w okresie 10 miesiêcy nastêpuj¹cych po mie-
si¹cu z³o¿enia wniosku, o którym mowa w § 5 ust.1, realizowa-
na inwestycja spowoduje wzrost zatrudnienia na terenie Gminy
Strzelce Opolskie o wymagan¹ w ust.3 liczbê pracowników u
przedsiêbiorcy, beneficjenta pomocy,  w stosunku do �redniego
poziomu zatrudnienia u tego przedsiêbiorcy na terenie Gminy
Strzelce Opolskie, ustalonego za okres 6 miesiêcy poprzedza-
j¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku, w przeliczeniu na pe³ne etaty.

6. Zwolnienie od podatku przys³uguje od miesi¹ca na-
stêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym przedsiêbiorca z³o¿y³ wy-
magan¹ deklaracjê lub informacjê dotycz¹cye podatku od nie-
ruchomo�ci oraz kompletny wniosek okre�lony w § 5 ust.1.

7. Zwolnienie okre�lone w ust. 3 pkt. a - d wyd³u¿a siê o
okres 12 miesiêcy na pisemny wniosek przedsiêbiorcy, z³o¿ony
w czasie korzystania ze zwolnienia, w którym zadeklaruje utwo-
rzenie dalszych 20 nowych miejsc pracy i utworzy je w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 10 miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku. £¹czny
okres zwolnieñ dla jednego przedsiêbiorcy, o którym mowa w
niniejszym ustêpie, nie mo¿e przekroczyæ 5 lat.
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Uchwa³a Nr XVI/183/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miejsca pracy na terenie
Gminy Strzelce Opolskie w zwi¹zku z now¹ inwestycj¹.

8. Aby zachowaæ prawo do zwolnienia okre�lonego w ust.
3 i 7, miejsca pracy istniej¹ce przed uzyskanym zwolnieniem i
nowo utworzone musz¹ byæ zachowane, co najmniej przez okres
równy okresowi zwolnienia, a w przypadku przedsiêbiorców, u
których warto�æ pomocy okre�lonej w § 3 ust.2, przekracza rów-
nowarto�æ 100 tys. EURO, przez co najmniej 5 lat od dnia udzie-
lenia pomocy.

9.Wysoko�æ zwolnienia obliczona bêdzie jako iloczyn
podatku za miesi¹ce objête zwolnieniem i wska�nika wzrostu
zatrudnienia okre�lonego w ust.10.

10. Wska�nik wzrostu zatrudnienia ustala siê w nastêpu-
j¹cy sposób:

                       X
                                Z   =  ------------

                     A + X

  Gdzie:
Z  -  wska�nik wzrostu zatrudnienia,
X  - liczba nowych miejsc pracy liczona zgodnie z ust.5,
A - �redni poziom zatrudnienia na terenie Gminy Strzelce

Opolskie u przedsiêbiorcy beneficjenta pomocy, ustalony za
okres 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku, w
przeliczeniu na pe³ne etaty.

§2.1.Maksymalna wysoko�æ udzielonego zwolnienia dla
przedsiêbiorcy nie mo¿e przekroczyæ :

a) rocznie kwoty 5000 z³ na jedno nowo utworzone miej-
sce pracy z zastrze¿eniem ust.2,

b) dopuszczalnej maksymalnej intensywno�ci pomocy
ustalonej zgodnie z ust.3.

2.Ograniczenie, o którym mowa w ust.1 lit.a nie dotyczy
przedsiêbiorców, którzy w okresie obowi¹zywania uchwa³y po
raz pierwszy rozpoczn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ na terenie
Gminy Strzelce Opolskie.

3.Ustala siê, ¿e maksymalna intensywno�æ pomocy, w
rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, w zakresie zwol-
nienia okre�lonego w §1, nie mo¿e przekroczyæ dla ma³ych i
�rednich przedsiêbiorców 65% kosztów kwalifikuj¹cych siê do
objêcia pomoc¹, w przypadku przedsiêbiorców niebêd¹cych
ma³ym ani �rednim 50%.

4. Przekroczenie maksymalnej intensywno�ci pomocy
okre�lonej w ust.3, rodzi obowi¹zek skorygowania deklaracji
lub informacji dotycz¹cych podatku od nieruchomo�ci oraz zwrotu
nienale¿nie udzielonej pomocy.

  §3.1. Zwolnienie, okre�lone w §1, stanowi pomoc pu-
bliczn¹ w rozumieniu ustawy z dnia  27 lipca 2002r. o warunkach
dopuszczalno�ci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przed-
siêbiorców, zwanej dalej ustaw¹ o pomocy publicznej.

2.Je¿eli warto�æ pomocy, o której mowa w ust.1, ³¹cznie z
warto�ci¹ udzielon¹ przedsiêbiorcy w ci¹gu kolejnych trzech lat
poprzedzaj¹cych dzieñ udzielenia pomocy, na mocy niniejszej
uchwa³y przekracza równowarto�æ 100 tys. EURO, pomoc udzie-
lana jest na zasadach okre�lonych w Programie pomocy regio-

Dziennik Urzêdowy
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nalnej dla przedsiêbiorców  tworz¹cych nowe miejsca pracy na
terenie Gminy Strzelce Opolskie - stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

3. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwa³y nie
podlega opiniowaniu w trybie art.25 ustawy o warunkach do-
puszczalno�ci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiê-
biorców.

4.Pomoc udzielona na mocy niniejszej uchwa³y podlega
sumowaniu z jak¹kolwiek pomoc¹ niezale¿nie od jej przezna-
czenia i formy.

§ 4. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) przedsiêbiorcy - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbior-
cê w rozumieniu ustawy prawo dzia³alno�ci gospodarczej,

2) nowej inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ now¹ inwe-
stycjê w rozumieniu ustawy o pomocy publicznej,

3) dniu udzielenia pomocy - nale¿y przez to rozumieæ dzieñ
udzielenia pomocy w rozumieniu ustawy o pomocy publicznej,

4) wielko�æ pomocy - nale¿y przez to rozumieæ warto�æ
pomocy wyra¿on¹ w kwocie pieniê¿nej lub intensywno�æ po-
mocy wyra¿on¹ jako stosunek warto�ci pomocy do kosztów
kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹.

 § 5.1.Warunkiem skorzystania ze zwolnienia okre�lone-
go niniejsz¹ uchwa³¹ jest z³o¿enie wniosku wyra¿aj¹cego wolê
podatnika do skorzystania ze zwolnienia wraz z informacj¹ doty-
cz¹c¹ nowych inwestycji oraz informacj¹ o pomocy udzielonej w
okresie 3 kolejnych lat poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia tego
wniosku - zgodnie z art.44 ust.1 ustawy o pomocy publicznej.

 2. We wniosku podatnik:
a) podaje w jakim okresie bêdzie korzysta³ ze zwolnienia

od podatku od nieruchomo�ci,
b) deklaruje liczbê nowych miejsc pracy, które utworzy na

terenie Gminy Strzelce Opolskie w terminie 10 miesiêcy od dnia
z³o¿enia wniosku,

c) deklaruje wysoko�æ planowanych dwuletnich kosztów
pracy nowo zatrudnionych pracowników, z zastrze¿eniem pkt.d,

d) deklaruje wysoko�æ planowanych rocznych kosztów
pracy nowo zatrudnionych pracowników w przypadku korzysta-
nia ze zwolnienia przez jeden rok pod warunkiem, ¿e warto�æ
pomocy okre�lonej w §3 ust.2 nie przekracza równowarto�ci
100 tys. EURO,

e) deklaruje kwotê zwolnienia na dany rok podatkowy,
f) przedk³ada udokumentowan¹ informacjê o �rednim sta-

nie zatrudnienia w swoim przedsiêbiorstwie na terenie Gminy
Strzelce Opolskie za okres 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ
z³o¿enia wniosku, w przeliczeniu na pe³ne etaty,

g) informuje o przeznaczeniu planowanej pomocy.

3. Z informacji dotycz¹cych nowej inwestycji powinno wy-
nikaæ:

a) lokalizacja inwestycji,
b) czas realizacji inwestycji i harmonogram prac inwesty-

cyjnych
c) rodzaj i wielko�æ ponoszonych nak³adów - kosztorys,
d) wymagane zezwolenia na realizacjê inwestycji,
e) spodziewane efekty po zakoñczeniu inwestycji,
f) �ród³o i sposób finansowania inwestycji,
g) planowana liczba nowych miejsc pracy na terenie Gmi-

ny Strzelce Opolskie, tworzonych w zwi¹zku z realizowan¹ inwe-
stycj¹ .

§ 6.  Podatnik korzystaj¹cy ze zwolnienia jest zobowi¹zany
do sk³adania do 15 stycznia ka¿dego roku oraz na ka¿de we-
zwanie organu podatkowego, informacji dotycz¹cych:

a) poniesionych nak³adów na realizowan¹ inwestycjê,
b) poniesionych kosztów na nowo zatrudnionych pracow-

ników na terenie Gminy Strzelce Opolskie,
c) wielko�ci pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiê-

biorcê w ci¹gu kolejnych 3 lat, poprzedzaj¹cych dzieñ sk³adania
informacji,

d) stanu zatrudnienia, w tym stanu zatrudnienia na terenie
Strzelec Opolskich, w przeliczeniu na pe³ne etaty.

§ 7.1. Zmniejszenie zatrudnienia w okresie korzystania ze
zwolnienia powoduje odpowiednie obni¿enie kwoty zwolnienia,
skrócenie okresu zwolnienia b¹d� utratê prawa do zwolnienia.

2. Skrócenie okresu zwolnienia i obni¿enie wysoko�ci
zwolnienia nastêpuje w granicach okre�lonych odpowiednio w
§1 ust.3 - 10.

3. O zaistnia³ych okoliczno�ciach, okre�lonych w ust.1 oraz
innych zmianach mog¹cych mieæ wp³yw na wielko�æ lub okres
zwolnienia b¹d� jego utratê, podatnik powiadamia organ podat-
kowy pisemnie w ci¹gu 14 dni od ich zaistnienia.

4. Utrata prawa do zwolnienia rodzi obowi¹zek zwrotu nie-
nale¿nie udzielonej pomocy.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Strze-
lec Opolskich, który w terminie 14 dni od dnia jej wej�cia w
¿ycie, okre�li tryb postêpowania z wnioskiem, o którym mowa w
§ 5 uchwa³y oraz  procedury monitorowania pomocy i jej rozli-
czenia.

§ 9. Po dniu przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej przepisy uchwa³y stosuje siê, o ile nie s¹ one
sprzeczne z przepisami unijnymi.

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

2.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Kowalczykiewicz
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I. Nazwa programu Program pomocy regionalnej dla przedsiêbiorców tworz¹cych 
nowe miejsca pracy na terenie Gminy Strzelce Opolskie w latach 
2003 - 2006 

 
II. Podstawa prawna 

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),  
art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 u art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r.   o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz  
Uchwa³a Nr XVI/183/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 
10 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomo�ci 
przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miejsca pracy na terenie Gminy 
Strzelce Opolskie  

 

III. Przeznaczenie pomocy 

 
Pomoc regionalna na utworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych  z nowa 
inwestycj¹  
 

IV. Forma pomocy 

 

Zwolnienie od podatku od nieruchomo�ci 

  

 V. Warunki dopuszczalno�ci 
pomocy 
  

1.W przypadku, gdy kwota 
planowanej pomocy 
okre�lonej w uchwale dla 
przedsiêbiorcy beneficjenta 
pomocy, ³¹cznie z pomoc¹ 
uzyskan¹ przez niego w 
ci¹gu 3 kolejnych lat 
poprzedzaj¹cych dzieñ jej 
udzielenia nie przekracza 
równowarto�ci 100 tys. 
EURO, to pomoc mo¿e byæ 
udzielona po spe³nieniu 
warunków okre�lonych w 
rozdziale A i C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rozdzia³ A.  
1.W przypadku, gdy kwota planowanej pomocy, okre�lonej w uchwale dla 
przedsiêbiorcy beneficjenta pomocy, ³¹cznie z pomoc¹ uzyskan¹ przez niego w 
ci¹gu 3 kolejnych lat poprzedzaj¹cych dzieñ jej udzielenia nie przekracza 
równowarto�ci 100 tys. EURO, to pomoc mo¿e byæ udzielona po spe³nieniu 
warunków okre�lonych w pkt.2 niniejszego rozdzia³u  i warunków rozdzia³u C. 
 
2. Warunki uzyskania zwolnienia: 

a) z³o¿enie przed udzieleniem zwolnienia wniosku wyra¿aj¹cego wolê 
podatnika - przedsiêbiorcy do skorzystania ze zwolnienia z uchwa³y 
wraz z za³¹czon¹ informacj¹ dotycz¹c¹ nowych inwestycji oraz 
informacj¹ o pomocy udzielonej w okresie 3 kolejnych lat 
poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia tego wniosku,  

b) dokonanie nowej inwestycji na terenie Gminy Strzelce Opolskie 
polegaj¹cej na uruchomieniu dzia³alno�ci gospodarczej b¹d� 
rozszerzeniu prowadzonej dzia³alno�ci, z wy³¹czeniem handlu, 
transportu  i sektorów uznanych za wra¿liwe, 

c) utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy na terenie Gminy 
Strzelce Opolskie w zwi¹zku z dan¹ inwestycj¹, 

d) nowo utworzone miejsca pracy bêd¹ zachowane przez okres równy co 
najmniej okresowi zwolnienia, 

e) maksymalna wielko�æ pomocy dla przedsiêbiorcy beneficjenta pomocy 
nie mo¿e przekroczyæ rocznie 5 000 z³ na jedno nowo utworzone 
miejsce pracy na terenie gminy Strzelce Opolskie z zastrze¿eniem pkt.f, 
i g 

f) ograniczenie, o którym mowa w pkt.e, nie dotyczy przedsiêbiorców, 
którzy w okresie obowi¹zywania uchwa³y po raz pierwszy rozpoczn¹ 
dzia³alno�æ gospodarcz¹ na terenie Gminy Strzelce Opolskie 

 

g) maksymalna intensywno�æ pomocy wynosi w przypadku ma³ych lub 
�rednich przedsiêbiorców 65 % kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia 
pomoc¹, a w przypadku przedsiêbiorców nie bêd¹cych ma³ym ani 
�rednim  50 % kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹. 
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 z dnia 10 grudnia 2003 r.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104

2.W przypadku, gdy kwota 
planowanej pomocy 
okre�lonej w uchwale dla 
przedsiêbiorcy beneficjenta 
pomocy, ³¹cznie z pomoc¹ 
uzyskan¹ przez niego w 
ci¹gu 3 kolejnych latach 
poprzedzaj¹cych dzieñ jej 
udzielenia przekracza 
równowarto�æ 100 tys. 
EURO, to pomoc mo¿e byæ 
udzielona po spe³nieniu 
warunków okre�lonych w 
rozdzia³e B i C. 
 
 
 
 
 

Rozdzia³ B. 

 
1. W przypadku, gdy kwota planowanej pomocy, okre�lonej w uchwale dla 

przedsiêbiorcy beneficjenta, ³¹cznie z pomoc¹ uzyskan¹ przez niego w ci¹gu 
3 kolejnych latach poprzedzaj¹cych dzieñ jej udzielenia przekracza 
równowarto�æ 100 tys. EURO, to pomoc mo¿e byæ udzielona po spe³nieniu 
warunków okre�lonych w pkt.2 niniejszego rozdzia³u i warunków rozdzia³u C.  

 
2. Warunki uzyskania zwolnienia: 

a) z³o¿enie przed udzieleniem zwolnienia wniosku wyra¿aj¹cego wolê 
podatnika do skorzystania ze zwolnienia z uchwa³y wraz z 
za³¹czon¹ informacj¹ dotycz¹c¹ nowych inwestycji oraz informacj¹ 
o pomocy udzielonej w okresie 3 kolejnych lat poprzedzaj¹cych 
dzieñ z³o¿enia tego wniosku,  

b) dokonanie nowej inwestycji na terenie Gminy Strzelce Opolskie 
polegaj¹cej na uruchomieniu dzia³alno�ci gospodarczej b¹d� 
rozszerzeniu prowadzonej dzia³alno�ci, z wy³¹czeniem handlu, 
transportu i sektorów wra¿liwych, przy czym udzia³ w³asny 
przedsiêbiorcy w nak³adach zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ wynosi 
co najmniej 25%, 

c) utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy na terenie Gminy 
Strzelce Opolskie w zwi¹zku z now¹ inwestycj¹, 

d) prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej z dan¹ 
inwestycj¹ przez piêæ lat od dnia uzyskania pomocy z uchwa³y, 

e) nowo utworzone miejsca pracy bêd¹ zachowane przez co najmniej 5 
lat od dnia udzielenia pomocy. 

f) maksymalna wielko�æ pomocy dla przedsiêbiorcy beneficjenta 
pomocy nie mo¿e przekroczyæ rocznie 5 000 z³ na jedno nowo 
utworzone miejsce pracy na terenie Gminy Strzelce Opolskie z 
zastrze¿eniem lit.h  i lit.i 

g) ograniczenie, o którym mowa w lit.g nie dotyczy przedsiêbiorców, 
którzy w okresie obowi¹zywania uchwa³y po raz pierwszy rozpoczn¹ 
dzia³alno�æ gospodarcza na terenie Gminy Strzelce Opolskie 

h) maksymalna intensywno�æ pomocy wynosi w przypadku ma³ych lub 
�rednich przedsiêbiorców 65 % kosztów kwalifikuj¹cych siê do 
objêcia pomoc¹, a w przypadku przedsiêbiorców nie bêd¹cych 
ma³ym ani �rednim  50 % kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia 
pomoc¹. 
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3.W przypadku przedsiêbiorców 
beneficjentów pomocy 
okre�lonych w rozdzia³ach A i  
B, pomoc udzielana jest 
odpowiednio na warunkach 
okre�lonych w tych rozdzia³ach 
i na warunkach okre�lonych w 
rozdziale C. 

Rozdzia³ C. 
W przypadku przedsiêbiorców beneficjentów pomocy okre�lonych w rozdzia³ach A i  B  
pomoc udzielana jest odpowiednio na warunkach okre�lonych w tych rozdzia³ach i na 
warunkach okre�lonych w niniejszym rozdziale : 
 
1.  Wysoko�æ zwolnienia okre�lonego w uchwale obliczona bêdzie jako iloczyn 

podatku za miesi¹ce objête zwolnieniem i wska�nika wzrostu zatrudnienia 
okre�lonego w pkt.2 

 
2.  Wska�nik wzrostu zatrudnienia ustala siê w nastêpuj¹cy sposób: 
                         
                                       X 
                                Z   =         ------------ 
                             A + X 
 
  Gdzie: 
Z �   wska�nik wzrostu zatrudnienia,  
X �  liczba nowych miejsc pracy ustalona zgodnie z definicj¹ zawart¹ w dziale VI 

niniejszego programu. 
A � �redni poziom zatrudnienia, w przeliczeniu na pe³ne etaty, na terenie Gminy 
Strzelce Opolskie u przedsiêbiorcy beneficjenta pomocy, ustalony za okres 6 
miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku o skorzystanie ze zwolnienia z 
uchwa³y,  

3. Zwolnienie okre�lone w uchwale przys³uguje na okres: 
 
a) 12 miesiêcy � je¿eli przedsiêbiorca utworzy co najmniej 5              nowych miejsc 

pracy, 
 

b) 24 miesiêcy � je¿eli przedsiêbiorca utworzy co najmniej 20  
      nowych miejsc pracy, 
 
c) 36 miesiêcy � je¿eli przedsiêbiorca utworzy co najmniej 35                nowych 

miejsc pracy, 
 
d) 48 miesiêcy � je¿eli przedsiêbiorca utworzy co najmniej 50          nowych miejsc 

pracy  
 
e) 72 miesiêcy � je¿eli przedsiêbiorca utworzy co najmniej 100              nowych 

miejsc pracy. 
 
4. Zwolnienie okre�lone w pkt.8 a-d wyd³u¿a siê o okres 12 miesiêcy, je¿eli 
przedsiêbiorca z³o¿y pisemny wniosek w czasie korzystania ze zwolnienia, w którym 
zadeklaruje utworzenie dalszych 20 nowych miejsc pracy, 
5.W przypadku pomocy udzielonej na podstawie niniejszego programu, na tworzenie 
nowych miejsc pracy zwi¹zanych z dan¹ inwestycj¹, do kosztów kwalifikuj¹cych siê do 
objêcia pomoc¹ publiczn¹ uwzglêdnia siê - za wyj¹tkiem sytuacji opisanej w pkt.6 � 
warto�æ ponoszonych przez przedsiêbiorcê dwuletnich kosztów pracy nowo 
zatrudnionych pracowników, na które sk³adaj¹ siê: 
 

a) koszty p³acy brutto pracowników 

b) inne obowi¹zkowe p³atno�ci zwi¹zane z zatrudnieniem 
pracowników. 

6. W przypadku przedsiêbiorców wymienionych w rozdziale A programu, 
korzystaj¹cych ze zwolnienia w okresie jednego roku, uwzglêdnia siê warto�æ 
ponoszonych przez przedsiêbiorcê rocznych kosztów pracy nowo zatrudnionych 
pracowników. 
7. Zmniejszenie zatrudnienia w okresie korzystania ze zwolnienia powoduje 
odpowiednie obni¿enie kwoty zwolnienia, skrócenie okresu zwolnienia b¹d� utratê 
prawa do zwolnienia. 
8. Skrócenie okresu zwolnienia i obni¿enie wysoko�ci zwolnienia nastêpuje w 
granicach okre�lonych odpowiednio w pkt. 3. 

9. Utrata prawa do zwolnienia rodzi obowi¹zek zwrotu nienale¿nie udzielonej pomocy. 
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VI. Koszty kwalifikuj¹ce siê do 
objêcia pomoc¹ publiczn¹ 
przewidzian¹ w programie 

1.Nowymi inwestycjami s¹ inwestycje zwi¹zane z utworzeniem, rozbudow¹ 

lub nabyciem przedsiêbiorstwa, jak równie¿ z rozpoczêciem w 
przedsiêbiorstwie dzia³añ obejmuj¹cych dokonywanie zasadniczych zmian  
produkcji, b¹d�  procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub us³ugi , w tym 
zmian  w zakresie sposobu �wiadczenia us³ug. 
 
2.Nowe miejsca pracy � przyrost zatrudnienia na terenie Gminy Strzelce 
Opolskie u przedsiêbiorcy beneficjenta pomocy, w przeliczeniu na pe³ne 
etaty, w stosunku do zatrudnienia u tego przedsiêbiorcy na terenie Gminy 
Strzelce Opolskie, ustalonego za okres 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ 
z³o¿enia wniosku o skorzystanie z pomocy na podstawie uchwa³y, okre�lonej 
w dziale II niniejszego programu. 

3.W przypadku pomocy udzielonej na podstawie niniejszego programu, 
na tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z dan¹ inwestycj¹, do 
kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ publiczn¹ uwzglêdnia 
siê � za wyj¹tkiem sytuacji opisanej w pkt. 4 -  warto�æ ponoszonych przez 
przedsiêbiorcê dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnianych pracowników, 
na które sk³adaj¹ siê: 

     a) koszty p³acy brutto pracowników, 

     b) inne obowi¹zkowe p³atno�ci zwi¹zane z zatrudnianiem 
pracowników. 

4. W przypadku przedsiêbiorców wymienionych w rozdziale A programu, 
korzystaj¹cych ze zwolnienia w okresie jednego roku, uwzglêdnia siê 
warto�æ ponoszonych przez przedsiêbiorcê rocznych kosztów pracy nowo 
zatrudnionych pracowników. 

 
VII. Warunki dopuszczalno�ci 
pomocy operacyjnej lub udzielanej 
przedsiêbiorcom z sektorów 
uznanych za wra¿liwe 

 
Program nie przewiduje udzielania pomocy operacyjnej ani pomocy          w 
sektorach handlu, transportu i uznanych za wra¿liwe w rozumieniu ustawy o 
pomocy publicznej. 

 
 
VIII. Wielko�æ �rodków 
przewidzianych na udzielenie 
pomocy w ramach programu 

Zastosowanie przedmiotowych zwolnieñ z podatku od nieruchomo�ci na 
podstawie niniejszej uchwa³y, spowoduje zmniejszenie wp³ywów do bud¿etu 
Gminy. Wysoko�æ utraconych dochodów bêdzie zale¿a³a od liczby 
przedsiêbiorców korzystaj¹cych z niniejszego programu i od liczby faktycznie 
utworzonych nowych miejsca pracy.  
Rocznie zmniejszenie dochodu szacowane jest na poziomie  750 000z³. 

IX. Omówienie sposobu 
zapewnienia nie przekroczenia 
maksymalnych intensywno�ci 
pomocy 

Przedsiêbiorca korzystaj¹cy ze zwolnienia z niniejszej uchwa³y jest 
zobowi¹zany na pocz¹tku ka¿dego roku podatkowego do przed³o¿enia 
informacji dotycz¹cych: 
1) wielko�ci poniesionych nak³adów inwestycyjnych,  
2) wielko�ci poniesionych kosztów na nowo zatrudnionych pracowników, 
3) wielko�ci oraz przeznaczenia pomocy publicznej uzyskanej w ci¹gu trzech 

kolejnych lat poprzedzaj¹cych dzieñ sk³adania informacji, 
4) stanu zatrudnienia, w tym stanu zatrudnienia na terenie Gminy Strzelce 

Opolskie. 
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X. Czas trwania programu 

 
1.Przedsiêbiorca mo¿e przyst¹piæ do niniejszego programu do koñca  2006 

roku. 
2.£¹czny okres zwolnienia z niniejszej uchwa³y dla jednego przedsiêbiorcy nie 

mo¿e przekroczyæ 5lat. 

 
 
XI. Beneficjenci pomocy 

 
Adresatami pomocy s¹: 
1) przedsiêbiorcy, którzy po dniu wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y zrealizuj¹ 

na terenie Gminy Strzelce Opolskie nowe inwestycje, w wyniku których 
utworz¹ nowe miejsca pracy na terenie Gminy Strzelce Opolskie,  

2) przedsiêbiorcy, którzy po dniu wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y poszerz¹ 
swoj¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ realizuj¹c now¹ inwestycjê, w wyniku której 
utworz¹ nowe miejsca pracy na terenie Gminy Strzelce Opolskie, 

3) przedsiêbiorcy, którzy po dniu wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y po raz 
pierwszy podejm¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ na terenie Gminy Strzelce 
Opolskie i zrealizuj¹ inwestycje, w wyniku których utworz¹ nowe miejsca 
pracy na terenie Gminy Strzelce Opolskie. 

XII. Organy udzielaj¹ce pomocy 
 

Organem udzielaj¹cym pomocy jest Rada Miejska w Strzelcach Opolskich.  

XIII. Kumulacja pomocy 
Pomoc udzielana na podstawie niniejszego programu podlega sumowaniu z 
inn¹ pomoc¹ udzielan¹ na realizacjê danego projektu inwestycyjnego bez 
wzglêdu na jej formê i �ród³o pochodzenia, i nie mo¿e przekroczyæ 
maksymalnej intensywno�ci pomocy. 

 
 
XIV. Zakres terytorialny pomocy 

 
Program obejmuje swym dzia³aniem teren Gminy Strzelce Opolskie 

 

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 i Nr 162, poz. 1568), art. 14 pkt 3
ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683, z 2003r Nr 96,
poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840 i Nr 203, poz.1966),
art.47 § 4a ustawy z 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926, Nr 160, poz.1083, z 1999r. Nr 106,
poz.668, Nr 28, poz.434, z 2001r. Nr 110, poz.1189, Nr 122,
poz.1315, Nr 16, poz.166, Nr 120, poz.1268, Nr 39, poz.459,

2087

Uchwa³a Nr XVI/184/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie zarz¹dzenia poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz okre�lenia inkasentów
i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

Nr 116, poz.1216, Nr 42, poz.475, Nr 125, poz.1368, Nr 130,
poz.1452, z 2002r. Nr 89, poz.804, Nr 113, poz.984, Nr 169,
poz.1387 oraz z 2003r. Nr 130, poz.1188, Nr 137, poz.1302 i
Nr 170, poz.1660) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§1.Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w
drodze inkasa od podatników z terenu so³ectw Gminy Strzelce
Opolskie, wymienionych w kolumnie 2 tabeli opisanej w § 2.

§2.Okre�la siê inkasentów do poboru podatku od posia-
dania psów na terenie ni¿ej wymienionych so³ectw:
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Lp. So³ectwo Inkasent 

1 2 3 

1. Adamowice So³tys 

2. B³otnica Strzelecka  ma³¿onek So³tysa 

3. Brzezina So³tys 

4. Dziewkowice So³tys 

5. Farska Kolonia So³tys 

6. Grodzisko So³tys 

7. Jêdrynie So³tys 

8. Kad³ub Wie� So³tys 

9. Kad³ub Piec So³tys 

10. Kalinowice So³tys 

11. Kalinów So³tys 

12. Ligota Dolna So³tys 

13. Ligota Górna So³tys 

14. Mokre £any ma³¿onek So³tysa 

15. Niwki So³tys 

16. Nowa Wie� So³tys 

17. Osiek ma³¿onek So³tysa 

18. P³u¿nica Wielka So³tys 

19. Rozmierka So³tys 

20. Rozmierz ma³¿onek So³tysa 

21. Ro¿ni¹tów So³tys 

22 Sucha So³tys 

23. Suche £any So³tys 

24. Szczepanek ma³¿onek So³tysa 

25. Szymiszów Wie� So³tys 

26 Szymiszów Osiedle So³tys 

27. Warm¹towice ma³¿onek So³tysa  

 

§3. Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie w wysoko�ci 30%
od sumy zainkasowanych kwot.

§4. Ustala siê dla inkasentów termin p³atno�ci pobrane-
go podatku do trzeciego dnia nastêpuj¹cego po ostatnim dniu
p³atno�ci, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego
powinna nast¹piæ wp³ata podatku.

§5.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Strze-
lec Opolskich.

§6.Traci moc uchwa³a Nr XII/151/03 Rady Miejskiej w
Strzelcach Opolskich z 23 lipca 2003r. w sprawie okre�lenia
inkasentów do poboru podatków od posiadania psów i okre-
�lenia wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Kowalczykiewicz

  Poz. 2087- 8135 -



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 i Nr 162, poz. 1568), art.6
ust.12 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z 2002 Nr 9, poz.84 i Nr 203, poz.1966r Nr 200,
poz.1683, 2003r Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188,
poz.1840 i Nr 203, poz.1966), art.6b ustawy z 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.431, z 1994 r. Nr 1,
poz.3, z 1997 (Nr 91, poz.409, Nr 43, poz.272, z 1998r. Nr 137,
poz. 926, Nr 108, poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875 i z 2002 r.
Nr 200, poz.1680; z 2003r. Nr 110,poz.1039,Nr 162, poz.1568)
oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku
le�nym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 i Nr 216, poz.1826)
oraz art.47 § 4a ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatko-
wa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, Nr 160, poz.1083, z 1999r. Nr 106,
poz.668, Nr 28, poz.434, z 2001r. Nr 110, poz.1189, Nr 122,
poz.1315, Nr 16, poz.166, Nr 120, poz.1268, Nr 39, poz.459,
Nr 116, poz.1216, Nr 42, poz.475, Nr 125, poz.1368, Nr 130,
poz.1452, z 2002r. Nr 89, poz.804, Nr 113, poz.984, Nr 169,
poz.1387 oraz z 2003r. Nr 130, poz.1188, Nr 137, poz.1302, i
Nr 170, poz.1660), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§1.Zarz¹dza siê pobór podatków: rolnego, le�nego i od
nieruchomo�ci w drodze inkasa od podatników z terenu so-
³ectw Gminy Strzelce Opolskie wymienionych w kolumnie 2 za-
³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2.Okre�la siê inkasentów w poszczególnych so³ectwach
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§3.Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie w formie procen-
towej prowizji od sumy zainkasowanych kwot w wysoko�ci okre-
�lonej w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§4. Ustala siê dla inkasentów termin p³atno�ci pobrane-
go podatku do trzeciego dnia, nastêpuj¹cego po ostatnim dniu
p³atno�ci, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego
powinna nast¹piæ wp³ata podatku.

§5.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Strze-
lec Opolskich.

§6.Traci moc uchwa³a Nr XII/150/03 Rady Miejskiej  w
Strzelcach Opolskich z 23 lipca 2003r. w sprawie zarz¹dzenia
poboru podatków  rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci w dro-
dze inkasa oraz okre�lenia inkasentów  i wysoko�ci wynagro-
dzenia za inkaso.

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Kowalczykiewicz

2088

Uchwa³a Nr XVI/185/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie zarz¹dzenia poboru podatków rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci w drodze inkasa oraz okre�lenia
inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XVI/185/03

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 10 grudnia 2003 r.

L p . S o ³e c tw o  I n k a s e n t 
W y s o k o �æ  

p r o w iz j i 
1  2  3  4  

1 .  A d a m o w ic e  S o ³ ty s  1 3  %  

2 .  B ³o tn ic a  S t rz e le c k a   m a ³¿ o n e k  S o ³ty s a  8 ,8 %  

3 .  B rz e z in a  S o ³ ty s  1 3 %  

4 .  D z ie w k o w ic e  S o ³ ty s  9 %  

5 .  F a r s k a  K o lo n ia  S o ³ ty s  1 3 %  

6 .  G ro d z is k o  S o ³ ty s  1 0 ,5 %  

7 .  J ê d r y n ie  S o ³ ty s  1 3 %  

8 .  K a d ³u b  W ie �  S o ³ ty s  1 0 ,5 %  

9 .  K a d ³u b  P ie c  S o ³ ty s  1 1 %  

1 0 .  K a l in o w ic e  S o ³ ty s  9 ,5 %  

1 1 .  K a l in ó w  S o ³ ty s  1 2 %  

1 2 .  L ig o ta  D o ln a  S o ³ ty s  1 0 ,%  

1 3 .  L ig o ta  G ó r n a  S o ³ ty s  9 %  

1 4 .  M o k re  £ a n y  m a ³¿ o n e k  S o ³ty s a  1 0 ,5 %  

1 5 .  N iw k i  S o ³ ty s  8 %  

1 6 .  N o w a  W ie �  S o ³ ty s  1 3 %  

1 7 .  O s ie k  m a ³¿ o n e k  S o ³ty s a   1 1 ,5 %  

1 8 .  P ³u ¿ n ic a  W ie lk a  S o ³ ty s  1 1 %  

1 9 .  R o z m ie r k a  S o ³ ty s  1 0 %  

2 0 .  R o z m ie r z  m a ³¿ o n e k  S o ³ty s a  9 ,5 %  

2 1 .  R o ¿ n i¹ tó w  S o ³ ty s  8 ,5 %  

2 2  S u c h a  S o ³ ty s  8 ,5 %  

2 3 .  S u c h e  £ a n y  S o ³ ty s  7 ,5 %  

2 4 .  S z c z e p a n e k  m a ³¿ o n e k  S o ³ty s a  9 ,8 %  

2 5 .  S z y m is z ó w  W ie �  S o ³ ty s  1 0 ,5 %  

2 6  S z y m is z ó w  O s ie d le  S o ³ ty s  1 0 %  

2 7 .  W a rm ¹ to w ic e  m a ³¿ o n e k  S o ³ty s a   1 0 %  
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104

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 i Nr 162, poz.
1568), art.6 ust.13 ustawy z 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  i Nr 203, poz.1966), art.6a ust.11 ustawy z 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.431, z 1994 r.
Nr 1, poz.3, z 1997r. Nr 91,poz.409, Nr 43, poz.272, z 1998r.
Nr 137, poz.926, Nr 108, poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875 ;
z 2002 r. Nr 200, poz.1680 oraz  z 2003 r. Nr 110 poz. 1039 i
Nr 162 poz. 1568) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika
2002 r. o podatku le�nym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 i
Nr 216 poz. 1826), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje :

 § 1. Ustala siê wzory formularzy zawieraj¹cych dane dotycz¹ce
przedmiotu i podmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru:

1) podatku od nieruchomo�ci wed³ug za³¹czników nr 1 i nr 2,
2) podatku rolnego wed³ug za³¹czników nr 3 i nr 4,
3) podatku le�nego wed³ug za³¹czników nr 5 i nr 6.

2089

Uchwa³a Nr XVI/186/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wzorów formularzy zawieraj¹cych dane dotycz¹ce podmiotu  i przedmiotu opodatkowania,
niezbêdne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomo�ci, podatku rolnego i podatku le�nego.

§ 2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscach na terenie
Gminy przeznaczonych na og³oszenia.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Strze-
lec Opolskich.

§4.  Traci moc uchwa³a Nr III/12/02 Rady Miejskiej w Strzel-
cach Opolskich z dnia  11 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia
wzorów formularzy zawieraj¹cych dane dotycz¹ce podmiotu i
przedmiotu opodatkowania, niezbêdne do wymiaru i poboru
podatku od nieruchomo�ci, podatku rolnego i podatku le�nego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i
obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2004 r.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Kowalczykiewicz

     Poz. 2089- 8137 -
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104

 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, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568) oraz art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z 12 stycznia 1991r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 Nr 9, poz.84 i
Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i
Nr 188, poz. 1840), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Stawka podatku od nieruchomo�ci wynosi rocznie:
1) od budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni u¿ytkowej - 0,49 z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej

oraz budynków  mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na prowa-
dzenie dzia³alno�ci gospodarczej -  od 1 m 2  powierzchni u¿yt-
kowej                  -    15,30 z³

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

powierzchni u¿ytkowej                                             -    8,06 z³
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie udzielania �wiadczeñ   zdrowotnych od 1m2 powierzch-
ni u¿ytkowej       - 3,46 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    -   3,62 z³

2) od budowli lub ich czê�ci, zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹
gospodarcz¹:

a)  s³u¿¹cych bezpo�rednio do produkcji i uzdatniania
wody, do odprowadzania   i oczyszczania  �cieków, ruroci¹gów  i
przewodów sieci rozdzielczej wody                  - 1 %  ich warto�ci

b) od pozosta³ych -  2 %  ich warto�ci warto�ci, o której
mowa w przepisach o podatkach dochodowych,

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

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

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

 c) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³at-
nej statutowej   dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organi-
zacje po¿ytku publicznego - od 1 m2 powierzchni        -     0,09 z³.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:

 1) nieruchomo�ci lub ich czê�ci:
a) zajête na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy

spo³ecznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o
pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414  z pó�n. zm.),

2090

Uchwa³a Nr XVI/187/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 10 grudnia 2003 r.

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

b) zajête na publiczn¹ dzia³alno�æ kulturaln¹ , rekreacyj-
n¹, sportow¹,

c) zajête na cmentarze oraz zwi¹zane z ich funkcjonowa-
niem,

d) zajête na wysypiska odpadów komunalnych,
e) zajête na potrzeby ochotniczych jednostek po¿arniczych.

2) grunty s³u¿¹ce bezpo�rednio do odprowadzania �cie-
ków oraz budowle po³o¿one   na tych gruntach a zwi¹zane bez-
po�rednio z odprowadzaniem �cieków,

3) budowle ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej wody
nie wchodz¹ce w sk³ad  przedsiêbiorstwa lub zak³adu.

§ 3. Wymienione w § 2 pkt. 1 lit a i b zwolnienia nie dotycz¹
nieruchomo�ci lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³al-
no�ci gospodarczej.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr III/11/02 Rady Miejskiej w Strzel-
cach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia
wysoko�ci stawek i wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nie-
ruchomo�ci.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscach na terenie
Gminy, przeznaczonych na og³oszenia.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Strze-
lec Opolskich.

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i
obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2004r.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Kowalczykiewicz

     Poz. 2090- 8152 -



Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591,
z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz. 558 i Nr 113, poz.984, Nr 214,
poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz
art.14 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z 2002 Nr 9, poz.84 i 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 uchwala, co nastêpuje:

§1. Stawka podatku wynosi rocznie:
1) od pierwszego i kolejnego psa posiadanego przez oso-

bê, która na mocy ustawy    lub uchwa³y nie zosta³a zwolniona od
uiszczenia podatku od posiadania psa                         -     36,00z³

2) od drugiego i kolejnego psa posiadanego przez oso-
bê, która ukoñczy³a 65 lat, która prowadzi samodzielnie gospo-
darstwo domowe     -     36,00z³

3) od trzeciego i kolejnego psa utrzymywanego w celu
pilnowania gospodarstwa     rolnego                                     -    36,00z³.

§2. Obowi¹zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym osoba fizyczna
wesz³a w posiadanie psa.

§3. Podatek od posiadania psa p³atny jest, z zastrze¿e-
niem § 4, w terminie do 15 maja danego roku podatkowego.

§ 4. Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ po 30 kwietnia
roku podatkowego podatek za ten rok p³atny jest w ci¹gu 14 dni
od dnia powstania obowi¹zku podatkowego.

2091

Uchwa³a Nr XVI/188/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 5.  Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ lub wygas³ w
ci¹gu roku podatkowego, stawka podatku ustalona w § 1, ulega
obni¿eniu proporcjonalnie do liczby miesiêcy, w których obowi¹-
zek podatkowy nie istnia³.

§ 6. Podatek od posiadania psa mo¿na wp³acaæ u inka-
sentów okre�lonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej w Strzel-
cach Opolskich.

§ 7. Od podatku od posiadania psów zwalnia siê emery-
tów i rencistów lub ich ma³¿onków - od jednego psa.

§ 8. Traci moc uchwa³a Nr III/10/02 Rady Miejskiej w Strzel-
cach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie podatku od
posiadania psów.

§ 9. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich i w miejscach na terenie
Gminy przeznaczonych na og³oszenia.

§ 10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Strze-
lec Opolskich.

§ 11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2004r.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Kowalczykiewicz

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 i Nr 113, poz.984, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art.
10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 i 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 uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê roczn¹ stawkê podatku od �rodków trans-
portowych, jak w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr III/9/02 Rady Miejskiej w Strzel-
cach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia
wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych

2092

Uchwa³a Nr  XVI/189/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia  10 grudnia 2003r.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Strze-
lec Opolskich.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2004r.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Kowalczykiewicz
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz.838 ) i art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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. 1806/
Rada Gminy �wierczów uchwala:

§ 1. 1. Pozbawia siê kategorii dróg gminnych:
- drogê Nr 101703 Miodary - Grodziec
- drogê Nr 101712 we wsi Biestrzykowice ul.£¹czna
- drogê Nr 101701 we wsi Staro�cin - Gorzyna
- drogê Nr 101734 we wsi Biestrzykowice - D¹browa
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Uchwa³a Nr  VII/40/2003
Rady Gminy w �wierczowie

z  dnia  17 czerwca  2003r.

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych na terenie Gminy �wierczów.

2.Za³¹cznik graficzny nr 1 przedstawiaj¹cy przebieg w/w
dróg stanowi integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa³y.

§ 2. W uchwale Nr XVII/89/2000 Rady Gminy �wierczów z
dnia 15 grudnia 2000r. w za³¹czniku nr 1 skre�la siê zapisy dot.
w/w dróg.

§ 3. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Roman ¯o³nowski
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, 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 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz  art. 5 ust. 1,
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (z 2002 r. Dz. U. 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. Stawki podatku od nieruchomo�ci wynosz¹:
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

- 15,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie obrotu  kwalifikowanym materia³em siewnym
- 8,11 z³ od 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 - 3,00 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 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych,  za wyj¹tkiem budowli wymie-
nionych w punkcie 4.

4. Od budowli ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej
wody 1 % ich   warto�ci okre�lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci :
1.Budynki wchodz¹ce w sk³ad mienia komunalnego Gmi-

ny oraz zwi¹zane z  nimi grunty,
2. Budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania �cie-

ków, stanowi¹ce  mienie komunalne Gminy.
3. Dzia³ki przyznane emerytom lub rencistom w bezp³atne

u¿ytkowanie w  zamian za przekazane gospodarstwo rolne na
Skarb Pañstwa.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Gminy.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2003 r. traci moc uchwa³a
Nr II/10/02 Rady Gminy w Walcach z dnia 2 grudnia 2002 r. w
sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo-
�ci i Nr V/27/03 Rady Gminy w Walcach z dnia 3 lutego 2003 r. w
sprawie zmiany uchwa³y Nr II/10/02 z dnia 2 grudnia 2002 r. w
sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo-
�ci.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jan Kubicz
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Uchwa³a Nr XIV/78/03
Rady Gminy w Walcach

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie  okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104

Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, 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 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 10, 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 i Nr 200 poz. 1683, z 2003 r.
Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 i
Nr 203 poz. 1966), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

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

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

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  w wieku do 10 lat
w³¹cznie                                                                                  580,00 z³

b) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  w wieku powy¿ej  10 lat
                                                                                      600,00 z³
c) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  w wieku do 10 lat

w³¹cznie                                                                                 750,00 z³
d) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  w wieku powy¿ej

10 lat                                                                                          800,00 z³
e) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton   w wieku  do 10 lat

w³¹cznie                                                                              1000,00 z³
f) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                   1200,00 z³.
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 1 do niniejszej
uchwa³y.

3. 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 do 9 ton w³¹cznie  w wieku do 10 lat w³¹cz-
nie                                                                                         1400,00 z³

b) od 3,5 tony do 9 ton w³¹cznie  w wieku powy¿ej  10 lat
                                                                                    1400,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton w wieku  do 10 lat w³¹cz-

nie                                                                                        1400,00 z³
d) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton w wieku powy¿ej 10 lat

     1400,00 z³.
4. 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 w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³ko-
witej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatku okre�la
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr XIV/79/03
Rady Gminy w Walcach

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych.

5. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni-
¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rol-
nicz¹  prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego :

a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton                                            600 z³.
6. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silni-

kowym 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 masy ca³kowi-
tej pojazdu i rodzaju zawieszenia -   stawki podatku okre�la
za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y

7.  Od autobusu w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedze-
nia:

a) mniej ni¿ 30 miejsc w wieku do 10 lat             650,00 z³
b) mniej ni¿  30 miejsc w wieku powy¿ej 10 lat      650,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  w wieku do 10 lat

w³¹cznie                                                                              1100,00 z³
d) równej  lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc   w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                    1100,00 z³.

§ 2. Wiek �rodka transportowego liczy siê od koñca roku
kalendarzowego, w którym zosta³ wyprodukowany.

§ 3. Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych,
�rodki transportowe wykorzystywane na potrzeby Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych oraz autobusy s³u¿¹ce wy³¹cznie do przewozu
uczniów do szko³y.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Gminy.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2003 r. traci moc uchwa³a Rady
Gminy Nr II/11/02 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia
wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych.

§ 7. 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
  Jan Kubicz
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XIV/79/03
Rady Gminy w Walcach
z dnia 8 grudnia 2003 r.

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

Dwie osie 
12 13 1 600,00 1 600,00 

13 14 1 600,00 1600,00 

14 15 1 600,00 1600,00 

15  1 600,00 1600,00 

Trzy osie 
12 17 1600,00 1600,00 

17 19 1600,00 1600,00 

19 21 1600,00 1600,00 

21 23 1600,00 1600,00 

23 25 1600,00 1600,00 

25  1700,00 1700,00 

Cztery osie i wiêcej 
12 25 1700,00 1700,00 

25 27 1700,00 1700,00 

27 29 1700,00 1700,00 

29 31 1700,00 2452,80 

31  1700,00 2452,80 

 

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XIV/79/03
Rady Gminy w Walcach
 z dnia 8 grudnia 2003 r.

Liczba osi i 

dopuszczalna masa 

ca³kowita zespo³u 

pojazdów 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 

Dwie osie 

12 18 1600,00 1600,00 

18 25 1600,00 1600,00 

25 31 1600,00 1600,00 

31  1600,00 1937,76 

Trzy osie 

12 40 1600,00 1800,00 

40  1750,00 2548,65 
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 104

 Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XIV/79/03
Rady Gminy w Walcach
z dnia 8 grudnia 2003 r.

Liczba osi i 

dopuszczalna masa 

ca³kowita zespo³u 

pojazdów 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 

Jedna o� 
12 18 1000,00 1000,00 

18 25 1000,00 1000,00 

25  1000,00 1000,00 

Dwie osie 
12 28 1000,00 1000,00 

28 33 1000,00 1150,00 

33 38 1100,00 1300,00 

38  1200,00 1700,00 

Trzy osie 
12 38 1100,00 1150,00 

38  1100,00 1300,00 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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 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 i 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. W uchwa³ach Nr III/15/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w
sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo�ci, dekla-
racji na podatek rolny, deklaracji na podatek le�ny oraz  wzoru
informacji o nieruchomo�ciach i obiektach budowlanych, wzoru
informacji o gruntach i wzoru informacji o lasach i uchwa³y
Nr V/28/03 z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwa³y
Nr III/15/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji
na podatek od nieruchomo�ci, deklaracji na podatek rolny, de-
klaracji na podatek le�ny oraz  wzoru informacji o nieruchomo-
�ciach i obiektach budowlanych, wzoru informacji o gruntach i
wzoru informacji o lasach wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :

1. § 1 pkt. 1 w za³¹czniku nr 1 deklaracji na podatek od
nieruchomo�ci Dzia³ D.1  poz. 3 otrzymuje brzmienie: pozosta-
³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia-
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Uchwa³a Nr XIV/80/03
Rady Gminy w Walcach

z dnia 8 grudnia 2003  r.

w sprawie zmiany uchwa³ Nr III/15/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie : wzoru deklaracji na podatek od nierucho-
mo�ci, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na   podatek le�ny oraz  wzoru informacji o nieruchomo�ciach i obiektach

budowlanych, wzoru informacji o gruntach i wzoru informacji o lasach i  uchwa³y Nr V/28/03 z dnia 3 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr   III/15/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie: wzoru deklaracji  na podatek od nieruchomo-

�ci, eklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek le�ny oraz  wzoru informacji o nieruchomo�ciach i obiektach   budow-
lanych, wzoru informacji o gruntach i wzoru informacji o lasach.

³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicz-
nego.

2. § 1 pkt. 1 w za³¹czniku nr 1 deklaracji na podatek od
nieruchomo�ci Dzia³ D 2 poz. 5    otrzymuje brzmienie: pozosta-
³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia-
³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicz-
nego, w tym:

- kondygnacji o wysoko�ci od 1,4 m do 2,20 m (zaliczyæ
50% powierzchni),

- kondygnacji powy¿ej 2,20 m.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa  Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Gminy.

§ 4. 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 Gminy
Jan Kubicz

Poz.2095-2096- 8160 -



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 2003r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162,poz. 1568), art.14, art.18 i art.19 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110,
poz.1039, Nr 188, poz. 1840) oraz obwieszczenia Ministra Fi-
nansów z dnia 31 pa�dziernika 2003r. w  sprawie wysoko�ci
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokal-
nych (M.P. Nr 51, poz. 804), Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr II/12/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia
13 grudnia 2002 r. o zmianie uchwa³y Nr XXIX/174/2001 Rady
Gminy w Wilkowie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustale-
nia wysoko�ci stawek i wprowadzenia zwolnieñ w podatku od
posiadania psów na terenie Gminy Wilków oraz wprowadzenia
op³aty administracyjnej, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :
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Uchwa³a Nr IX/51/03
Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 2 grudnia 2003 r.

o zmianie uchwa³y Nr II/12/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2002 r. zmieniaj¹cej uchwa³ê
Nr XXIX/174/7/2001 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek i wprowa-

dzenia zwolnieñ w podatku od posiadania psów na terenie Gminy Wilków oraz wprowadzenia op³aty administracyjnej.

1) § 1 otrzymuje brzmienie :
  "§ 1. Ustala  siê  roczn¹  stawkê  podatku od posiadania

psów  w  kwocie  50,30 z³ od  jednego psa".
2) § 2 otrzymuje brzmienie :
    "§ 2. Zwalnia  siê  od  podatku  posiadane  psy,  utrzymy-

wane  w  celu   pilnowania   gospodarstw   domowych".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Wil-
ków.

§ 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. i podlega obwiesz-
czeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Wilkowie.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Dariusz Ku�mierczyk

 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 i
Nr 162, poz. 1568), art. 5 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 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,
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Uchwa³a Nr IX/52/03
Rady Gminy  w   Wilkowie

z  dnia  2  grudnia  2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek oraz wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomo�ci
na terenie Gminy Wilków na 2004 rok.

1) od gruntów   
 a) zwi¹zane z prowadzeniem  dzia³alno�ci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m  
2 

powierzchni 0,63 z³ 

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

 c) pozosta³ych , w tym  zajêtych na  prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci 
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m

2
 powierzchni 

  0,08 z³ 

2) od budynków lub ich czê�ci:  

 a) m ieszkalnych od 1 m
2
 powierzchni u¿ytkowej  0,52 z³ 

 b) zwi¹zanych z prowadzeniem  dzia³alno�ci gospodarczej oraz od budynków 
m ieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej od 1 m

2
 

powierzchni u¿ytkowej  15,00 z³ 

 c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym  m ateria³em siewnym  od 1 m

2
 powierzchni u¿ytkowej  8,11 z³ 

 d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie udzielania �wiadczeñ 
zdrowotnych od 1 m

2
 powierzchni 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 m

2
 powierzchni 

u¿ytkowej  5,82 z³ 

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

 

poz. 1039, Nr 188, poz. 1840) oraz obwieszczenia Ministra Fi-
nansów z dnia 31 pa�dziernika 2003 r. w sprawie wysoko�ci
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M.P. Nr 51,poz.804), Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomo�ci
w wysoko�ci:
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§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
1) grunty stanowi¹ce mienie komunalne a nie oddane w

posiadanie zale¿ne,
2) w budynkach mieszkalnych lub ich czê�ciach powierzch-

niê piwnic,
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 gospodarcze stanowi¹ce w³asno�æ emerytów
i rencistów, przydzielone im do do¿ywotniego u¿ytkowania i ob-
jête w samoistne posiadanie,

5) budowle: ruroci¹gi i przewody sieci rozdzielczej wody.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Wil-
ków.

§ 4. 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

Dariusz Ku�mierczyk

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 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z 2002r. Nr 9. poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z
2003r. Nr 96, poz. 874, Nr. 110, poz. 1039) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia  31 pa�dziernika 2003r. w sprawie
wysoko�ci górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 802) i  obwieszczenia Ministra Finan
sów z dnia 20 pa�dziernika 2003r. w sprawie stawek podatku od
�rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 roku (Dz.Urz.
Ministra Finansów Nr 15, poz.83), Rada Gminy w Wilkowie
uchwala, co nastêpuje:

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

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  wyposa¿onego w kataliza-
tor spalin:

a) - od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie w wieku do 10 lat
w³¹cznie                                                                                   400,00 z³

 - od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                      500,00 z³

 b)  - powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie w wieku do 10 lat
w³¹cznie                                                                                  800,00 z³

   - powy¿ej 5,5, tony do 9 ton w³¹cznie w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                       900,00 z³
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Uchwa³a Nr IX/53/03
Rady  Gminy  w   Wilkowie

z  dnia  2  grudnia   2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek w podatku od �rodków transportowych  na terenie Gminy Wilków .

c)  - powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton w wieku do 10 lat w³¹cz-
nie                                                                                          1000,00 z³

- powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                    1100,00 z³

1a)  od   samochodu    ciê¿arowego   o  dopuszczalnej
masie ca³kowitej od 3,5 tony  i  poni¿ej   12 ton nie wyposa¿one-
go w katalizator spalin:

 a) - od 3,5 tony do 5,5  w³¹cznie w wieku do 10 lat w³¹cznie
                                                                                      500,00 z³

  - od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                      600,00 z³

  b) - powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie w wieku do 10 lat
w³¹cznie                                                                                900,00 z³

 - powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                      1000,00 z³

c) - powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton w wieku do 10 lat w³¹cz-
nie                                                                                          1100,00 z³

-  powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                  1200,00 z³

2) od samochodu  ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu 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 13 1450 1550

13 14 1500 1600

14 15 1550 1650

15 1650 1700

Trzy osie

12 17 1700 1750

17 19 1750 1800

19 21 1800 1850

21 23 1850 1900

23 25 1900 1950

25 1950 2000

Cztery osie i wiêcej

23 25 2000 2050

25 27 2050 2100

27 29 2100 2150

29 31 2150 2452,80

31 2200 2452,80

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

- od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton w wieku do 10 lat w³¹cznie
                                                                                   1200,00 z³
- od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton w wieku powy¿ej 10 lat

                                                                                              1300,00 z³
3 a) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystoso-

wanego do u¿ywania w³¹cznie  z naczep¹ lub przyczep¹ o do-

puszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów nie   wyposa-
¿onego w katalizator spalin:

- od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  w wieku do 10 lat     w³¹cznie
                                                                                   1300,00 z³
- od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton w wieku powy¿ej 10 lat

                                                                                   1400,00 z³
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:

dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u

pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa,

ci¹gnik  siod³owy + naczepa, ci¹gnik

balastowy + przyczepa ( 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 1500 1550

18 25 1550 1600

25 31 1600 1700

31 1700 1937,76

Trzy osie

12 40 1750 1770

40 2000 2548,65
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5) od przyczepy lub naczepy , które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym 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 w wieku do 10 lat w³¹cznie
                                                                                      200,00 z³

- od 7 ton i poni¿ej 12 ton w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                                220,00 z³

6) od przyczepy lub naczepy , które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u
pojazdów równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton , z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:

dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u 

pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa, 

ci¹gnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

 

 

Stawka podatku (w z³otych) 

Nie mniej ni¿ Mniej ni¿ 

O� jezdnia ( osie jezdne )  

z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym  

za równowa¿ne 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

Jedna o� 

12 18 22 26 

18 25 178 320 

25  320 562 

Dwie osie 

12 28 211 310 

28 33 614 850 

33 38 850 1292 

38  1150 1700 

Trzy osie 

12 38 677 943 

38  943 1281 

 

7) od autobusu w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedze-
nia wyposa¿onego w katalizator spalin:

a) - mniejszej ni¿ 30 miejsc  w wieku do 10 lat w³¹cznie
                                                                                    1100,00 z³

- mniejszej ni¿ 30 miejsc w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                  1200,00 z³

b) - równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc w wieku do 10 lat
w³¹cznie                                                                                1300,00 z³

- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                  1500,00 z³

7a) od autobusu w zale¿no�ci od ilo�ci miejsc do siedze-
nia nie wyposa¿onego w   katalizator:

  a) - mniejszej ni¿ 30 miejsc w wieku do 10 lat w³¹cznie
                                                                                  1300,00 z³
 - mniejszej ni¿ 30 miejsc w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                    1400,00 z³

     b) - równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc w wieku do 10 lat
w³¹cznie                                                                              1600,00 z³

  - równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                  1700,00 z³.

§ 2. Podatek p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy, przez pocz-
tê lub na rachunek bankowy Urzêdu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Wil-
ków.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr  XXIX / 173 / 2001 Rady Gminy
w Wilkowie z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie okre�lenia
wysoko�ci stawek w podatku od �rodków transportowych na
terenie Gminy Wilków.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Dariusz Kusmierczyk
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Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie  /Dz.U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872 z pó�n. zm./ zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. Traci moc rozporz¹dzenie Nr P/18/2001 Wojewody
Opolskiego z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie warunków prze-
chowywania i sprzeda¿y materia³ów pirotechnicznych.
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Rozporz¹dzenie Nr 0151/P/10/2003
Wojewody Opolskiego

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie uchylenia rozporz¹dzenia porz¹dkowego.

§ 2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w �rodkach masowego przekazu oraz podlega publikacji w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska

Na  podstawie  art.  13 ust. 1,  art.  25  ust.  1  ustawy  z   dnia
21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U z
2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129, poz. 1447; Nr 154, poz.
1800; z 2002r. Nr 25, poz. 253; Nr 74 poz. 676,  Nr 126,  poz.
1070;  Nr  113, poz. 984; Nr 130, poz. 1112; Nr 200, poz. 1628;
Nr 240 poz. 2058; z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720, poz.
721, poz. 717), Prezydent Miasta Opola postanawia:

§ 1. Zmieniæ za³¹cznik nr 3 do uchwa³y Nr 2189/2000 Za-
rz¹du Miasta Opola z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie zasad
wydzier¿awiania nieruchomo�ci gruntowych, zmienionej uchwa-
³¹ Nr 3634/2000 Zarz¹du Miasta Opola z dnia 21 wrze�nia 2000r.;
uchwa³¹ Nr  3909/2000  Zarz¹du  Miasta  Opola  z  dnia 2 listo-
pada 2000r.; uchwa³¹ Nr 5441/2001 Zarz¹du Miasta Opola z
dnia 13 czerwca 2001r.; uchwa³¹ Nr 6916/2001 Zarz¹du Miasta
Opola z dnia 27 grudnia 2001r. ; uchwa³¹ Nr 9168/2002 Zarz¹du
Miasta Opola  z  dnia  25 pa�dziernika 2002r.  nadaj¹c  mu nowe
brzmienie, okre�lone w za³¹czniku do niniejszego zarz¹dzenia.

2101

Zarz¹dzenie Nr OR.II-0155-652/2003
Prezydenta Miasta Opola

z dnia  4 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany uchwa³y Zarz¹du Miasta Opola.

§ 2. Og³osiæ zarz¹dzenie w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

§ 3. Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê:
· Wydzia³owi Gospodarki Nieruchomo�ciami, Geodezji i

Kartografii.

§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r.

Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyñski
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Za³¹cznik
 do zarz¹dzenia Nr OR.II-0155- 652/2003

Prezydenta Miasta Opola
z dnia 4 grudnia 2003r.

WYSOKO�Æ MINIMALNYCH MIESIÊCZNYCH STAWEK CZYNSZU DZIER¯AWNEGO ZA 1M2

A)

L/p Cel wydzier¿awianego gruntu. Strefa �0�

Z³.

Strefa �I�

Z³.

Strefa �II�

Z³.

Strefa �III�

Z³.

1. Kioski, pawilony, budynki,

budowle,(poza targowiskami)
dzia³alno�æ us³ugowo-handlowa

9,50 6,50 3,50 1,50

2. Budki telefoniczne 5,00 3,50 2,00 1,50

3. Sk³ady, magazyny, bazy transportowe

a) - grunt zabudowany 2,00 2,00 2,00 2,00

b) - grunt niezabudowany 0,50 0,50 0,50 0,50

4. Parkingi 0,50 0,30 0,10 0,10

5. Komisy samochodowe 1,10 1,10 1,10 1,10

6. Inne 3,50 2,50 1,50 1,00

7. Tarasy konsumpcyjne, ogródki,

ekspozycja towarów
1,50 1,00 1,00 1,00

8. Tereny rekreacyjne, sportowe:

a) -bez dzia³alno�ci gospodarczej 0,05 0,05 0,05 0,05

b) - z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ 0,10 0,10 0,10 0,10

9. Pod schody, pochylnie, urz¹dzenia
nieodzowne do prawid³owego

funkcjonowania:

a) lokalu mieszkalnego (piwnic) 2,50 2,50 2,50 2,50

b) lokalu u¿ytkowego 5,00 5,00 5,00 5,00

10. Dojazdy, wjazdy, do obiektów 1,00 1,00 1,00 1,00

11. REKLAMY:

a)  Wolnostoj¹ce do 1m2

40,00 szt. 40,00szt. 40,00szt. 40szt.

b)  Wolnostoj¹ce do 2m2

80,00szt. 80,00szt. 80,00szt. 80szt.

c)  Wolnostoj¹ce do 3m2

120,00szt. 120,00szt. 120,00szt. 120szt.

d)  Wolnostoj¹ce ponad 3m2

170,00szt. 170,00szt. 170,00szt. 170szt.

12. Tereny przeznaczone na zaplecze

budowlane
0,20 0,20 0,20 0,20

B) WYSOKO�Æ MINIMALNYCH DZIENNYCH STAWEK CZYNSZU DZIER¯AWNEGO ZA 1M2

1. Cyrki, weso³e miasteczka, imprezy

rozrywkowe, sportowe(dochodowe)
0,10 z³. 0,10 z³. 0,10 z³. 0,10 z³.
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