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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 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568), art. 5 ust. 1 i ust. 2 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203,
poz. 1966), Rada Gminy Bierawa uchwala, co nastêpuje:

§  1. Okre�la siê  nastêpuj¹ce wysoko�ci  rocznych stawek
podatku od nieruchomo�ci:

1)  od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci
                                                                      - 0,51 z³/m2 pow. u¿ytk.

2)  od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alno�ci gospodarczej oraz od  budynków mieszkalnych lub
ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej

          -17,00 z³/m2 pow. u¿ytk.

3)  od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie      dzia-
³alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym  mate-
ria³em siewnym - 8,10 z³/m2 pow. u¿ytk.

4)  od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia-
³alno�ci    gospodarczej w zakresie udzielania �wiadczeñ  zdro-
wotnych                                                   -3,46 z³/ m2 pow. u¿yt.

5)  od pozosta³ych budynków lub ich czê�ci, w tym zajêtych na
prowadzenie   odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicz-
nego przez   organizacje po¿ytku publicznego

-4,50 z³/m2 pow. u¿ytk.

6)  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 1991r.  o
podatkach i op³atach  lokalnych

7)  od gruntów  zwi¹zanych z prowadzeniem  dzia³alno�ci go-
spodarczej,    bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów     i budynków          -0,63 z³/m2 powierzchni,

8) od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych       -3,41  z³/ha,

2102

Uchwa³a Nr XIV/106/2003
Rady   Gminy  Bierawa

z  dnia  2 grudnia 2003 r.

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

9) od gruntów pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej  statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez
organizacje  po¿ytku publicznego :

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,
które ze   wzglêdów technicznych nie s¹ i nie mog¹ byæ wykorzy-
stywane do  prowadzenia tej dzia³alno�ci

    -0,29 z³/ m2 powierzchni,

b) innych, ni¿ wymienione w pkt. a           - 0,21 z³/ m2 powierzchni.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci grunty, budyn-
ki lub ich czê�ci oraz budowle:

1) wykorzystywane wy³¹cznie na potrzeby ochrony przeciw-
po¿arowej,

2) wykorzystywane wy³¹cznie na dzia³alno�æ sportow¹  i w
zakresie kultury fizycznej,

3) wykorzystywane wy³¹cznie na dzia³alno�æ kulturaln¹ i pro-
wadzenie bibliotek,

4) wykorzystywane wy³¹cznie na dzia³alno�æ w zakresie po-
rz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego,

5) zajête na cmentarze,

6) zajête na potrzeby gromadzenia i sk³adowania odpadów
komunalnych,

7) s³u¿¹ce do pozyskiwania, uzdatniania i rozprowadzania
wody oraz odbioru, odprowadzania i oczyszczania �cieków.

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§  4. Traci moc uchwa³a Nr III/9/2002 Rady Gminy z dnia
11 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek po-
datku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ od tego podatku.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda
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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 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431; z 1994r.
Nr 1, poz. 3; z 1996r. Nr 91, poz. 409; z 1997r. Nr 43, poz. 272 i
Nr 137, poz. 926; z 1998r. Nr 108, poz. 681; z 2001r. Nr 81, poz.
875 i z 2002r. Nr 200, poz. 1680, z 2003r. Nr 110, poz. 1039),
Rada Gminy Bierawa uchwala, co nastêpuje:

§  1. �redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwar-
ta³ów 2003 roku, okre�lon¹ przez Prezesa GUS w komunikacie
z dnia  17 pa�dziernika  2003r. w sprawie �redniej ceny skupu
¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003 roku (M.P. Nr 49
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Uchwa³a Nr  XIV/107/2003
Rady Gminy Bierawa

z dnia 2 grudnia 2003r.

w sprawie obni¿enia �redniej ceny skupu ¿yta jako podstawy obliczania podatku rolnego.

poz. 771) na kwotê  34,57 z³ za 1 q, obni¿a siê dla celów ustale-
nia podstawy obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Bie-
rawa do kwoty 30,00 z³/ 1q.

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Wójtowi Gminy.

§  3. Traci moc uchwa³a Nr III/ 10/2002 Rady Gminy z dnia
11 grudnia 2002r. w sprawie obni¿enia �redniej ceny skupu
¿yta jako podstawy obliczania podatku rolnego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

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 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568 ) oraz  art. 14 pkt 1 i pkt 4 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 i Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203,
poz. 1966), Rada Gminy Bierawa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê stawkê  podatku od posiadania psów w wy-
soko�ci   40,00  z³ od jednego psa.

§ 2. Zwalnia siê od podatku  posiadanie psa, utrzymywanego
w celu pilnowania nieruchomo�ci  oraz lokali mieszkalnych lub
u¿ytkowych, po 1 psie na ka¿d¹ nieruchomo�æ lub lokal, z wyj¹t-
kiem psów  ras  agresywnych, o których mowa w rozporz¹dzeniu
Ministra Spraw Wewnêtrznych  i Administracji  z dnia 15 grudnia
1998r. ( Dz. U. Nr 159 poz. 1051).
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Uchwa³a Nr XIV/108/2003
Rady  Gminy  Bierawa

z  dnia  2 grudnia 2003r.

w sprawie:  ustalenia  wysoko�ci stawek  podatku od posiadania psów.

§  3. 1. Poboru podatku, o którym mowa w § 1 dokonuj¹ so³ty-
si w drodze  inkasa, w terminie  p³atno�ci ³¹cznego zobowi¹za-
nia pieniê¿nego  za I kwarta³ danego roku.

2. Wynagrodzenie inkasentów reguluje odrêbna uchwa³a.

§  4. Traci moc uchwa³a Nr III/11/2002 Rady Gminy z dnia
11 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek po-
datku od posiadania psów.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda
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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 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568), 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, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966), Rada Gminy
Bierawa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wysoko�æ stawek podatku od �rodków trans-
portowych:

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie          500, 00 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie                            830, 00 z³,
c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton                       990, 00 z³.

2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 13 ton
- o liczbie osi- dwie                                               750, 00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 13 ton, a mniejszej ni¿ 14 ton
- o liczbie osi- dwie                                   780, 00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 14 ton, a mniejszej ni¿ 15 ton
- o liczbie osi -dwie                                    810, 00 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton
- o liczbie osi -dwie                                   840, 00 z³,
e) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 17 ton
- o liczbie osi- trzy          870, 00 z³,
f) równej lub wy¿szej ni¿ 17 ton, a mniejszej ni¿ 19 ton
- o liczbie osi -trzy                                                900, 00 z³,
g) równej lub wy¿szej ni¿ 19 ton, a mniejszej ni¿ 21 ton
- o liczbie osi- trzy                                            1.100, 00 z³,
h) równej lub wy¿szej  ni¿ 21 ton, a mniejszej ni¿ 23 tony
- o liczbie osi -trzy                                                          1.200, 00 z³,
i) równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony, a mniejszej ni¿ 25 ton
- o liczbie osi -trzy                                            1.250, 00 z³,
j) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton
- o liczbie osi -trzy                                            1.300, 00 z³,
k) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 25 ton
- o liczbie osi -cztery i wiêcej                                1.400, 00 z³,
l) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton, a mniejszej ni¿ 27 ton
- o liczbie osi -cztery i wiêcej                                       1.500, 00 z³,
³) równej lub wy¿szej ni¿ 27 ton, a mniejszej ni¿ 29 ton
- o liczbie osi- cztery i wiêcej                                       1.600, 00 z³,
m) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton, a mniejszej ni¿ 31 ton
- o liczbie osi- cztery i wiêcej                                       1.700, 00 z³,
n) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton
- o liczbie osi- cztery i wiêcej                                       1.800, 00 z³.

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

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 13 ton
- o liczbie osi- dwie                                                          850, 00 z³,
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Uchwa³a Nr XIV/109/2003
Rady Gminy Bierawa

z dnia 2 grudnia 2003r.

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

b) równej lub wy¿szej ni¿ 13 ton, a mniejszej ni¿ 14 ton
- o liczbie osi -dwie                                           900, 00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 14 ton, a mniejszej ni¿ 15 ton
- o liczbie osi -dwie                              950, 00 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton
- o liczbie osi -dwie                            1.251,81 z³,
e) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 17 ton
- o liczbie osi trzy                                       1.100, 00 z³,
f) równej lub wy¿szej ni¿ 17 ton, a mniejszej ni¿ 19 ton
- o liczbie osi- trzy                                       1.200, 00 z³,
g) równej lub wy¿szej ni¿ 19 ton, a mniejszej ni¿ 21 ton
- o liczbie osi -trzy                                       1.300, 00 z³,
h) równej lub wy¿szej ni¿ 21 ton, a mniejszej ni¿ 23 tony
- o liczbie osi- trzy                                                    1.400, 00 z³,
i) równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony, a mniejszej ni¿ 25 ton
- o liczbie osi- trzy                                        1.576,31 z³,
j) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton
- o liczbie osi- trzy                                       1.600, 00 z³,
k) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 25 ton
- o liczbie osi -cztery i wiêcej                                  1.700, 00 z³,
l) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton, a mniejszej ni¿ 27 ton
- o liczbie osi -cztery i wiêcej                                  1.800, 00 z³,
³) równej lub wy¿szej ni¿ 27 ton, a mniejszej ni¿ 29 ton
- o liczbie osi --cztery i wiêcej                                 2.200, 00 z³,
m) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton, a mniejszej ni¿ 31 ton
- o liczbie osi -cztery lub wiêcej                              2.452,80 z³,
n) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton
- o liczbie osi -cztery i wiêcej                           2.452,80 z³.

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o do-
puszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton     840, 00 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton              1.000, 00 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton              1.160, 00 z³.

5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawie-
szeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿nym, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton
- o liczbie osi -dwie              1.200, 00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 25 ton
- o liczbie osi- dwie              1.400, 00 z³,
c ) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i mniejszej ni¿ 31 ton
- o liczbie osi dwie                           1.600, 00 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton
- o liczbie osi -dwie              1.800, 00 z³,
e) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 40 ton
- o liczbie osi- trzy                                        1.830,48 z³,
f) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton
- o liczbie osi- trzy                           2.200, 00 z³,

6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym
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systemem zawieszania osi jezdnych, o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton
- o liczbie osi- dwie                1.400, 00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 25 ton
- o liczbie osi -dwie                 1.600, 00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i mniejszej ni¿ 31 ton
- o liczbie osi- dwie                 1.800, 00 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton
- o liczbie osi- dwie                 1.937,76 z³,
e) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 40 ton
- o liczbie osi- trzy                              1.830,48 z³,
f) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton
- o liczbie osi -trzy                              2.548, 65 z³.

7. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni-
¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹, prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poni¿ej 12 ton                                200, 00 z³.
8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za równowa¿nym o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów z wyj¹tkiem wykorzystywanych na
cele rolnicze przez podatników podatku rolnego:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton
- o liczbie osi- jedna                     200, 00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 25 ton
- o liczbie osi- jedna                   400, 00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton
- o liczbie osi- jedna                    600, 00 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 28 ton
- o liczbie osi -dwie                     800, 00 z³,
e) równej lub wy¿szej ni¿ 28 ton i mniejszej ni¿ 33 tony
- o liczbie osi- dwie                1.000, 00 z³,
f) równej lub wy¿szej ni¿ 33 tony i mniejszej ni¿ 38 ton
- o liczbie osi- dwie                 1.100, 00 z³,
g) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton
- o liczbie osi -dwie                1.150, 00 z³,
h) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 38 ton
- o liczbie osi -trzy    1.100, 00 z³,

i) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton
- o liczbie osi- trzy                             1.150, 00 z³.
9. Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia

osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u po-
jazdów z wyj¹tkiem wykorzystywanych na cele rolnicze przez
podatników podatku rolnego:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton
- o liczbie osi -jedna                     400, 00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 25 ton
-o liczbie osi- jedna                                                        600,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton
-o liczbie osi- jedna                                                        800,00 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 28 ton
- o liczbie osi- dwie                                                     1.000,00 z³,
e) równej lub wy¿szej ni¿ 28 ton i mniejszej ni¿ 33 tony
- o liczbie osi -dwie                                                     1.200,00 z³,
f) równej lub wy¿szej ni¿ 33 tony i mniejszej ni¿ 38 ton
- o liczbie osi- dwie                                                      1.400,00 z³,
g) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton
- o liczbie osi- dwie                                                     1.700,00 z³,
h) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 38 ton
- o liczbie osi- trzy                                                         1.447,84 z³,
i) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton
- o liczbie osi -trzy                                                        1.700,00 z³.

10.Od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc                                         1.100,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc                         1.500,00 z³.

§ 2. Wykonanie  uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3.Traci moc uchwa³a Nr III/12/2002 Rady Gminy z dnia
11 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek po-
datku od �rodków transportowych.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

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,
Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039,
Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 ), Rada
Gminy Bierawa uchwala, co nastêpuje:

§  1. 1. Okre�la siê wzór formularza deklaracji na podatek od
nieruchomo�ci (symbol DN) w brzmieniu stanowi¹cym  za³¹cz-
nik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Okre�la siê wzór formularza informacji o nieruchomo�ciach
i obiektach budowlanych (symbol IN) w brzmieniu stanowi¹cym
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr  XIV/110/2003
Rady Gminy Bierawa

z  dnia  2 grudnia  2003r.

w sprawie okre�lenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomo�ci oraz wzoru formularza informacji
o nieruchomo�ciach  i obiektach budowlanych.

§  2. Uchyla siê § 1 i § 4 uchwa³y Nr III/13/2002 Rady Gminy
Bierawa z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia wzorów
formularzy deklaracji na podatek od nieruchomo�ci, na podatek
rolny, na podatek le�ny oraz informacji o nieruchomo�ciach i
obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda
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Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i op³atach lokalnych  (Dz. U. z 2002r.  Nr 9, poz. 84, Nr 200,
poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188,
poz. 1840 ), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr 111/20/02 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia
9 grudnia 2002r. w sprawie podatku od nieruchomo�ci wpro-
wadza siê w  § 1   nastêpuj¹ce zmiany:

1)  w pkt. 1 lit. c, po wyrazie " pozosta³ych", dodaje siê wyrazy
", w tym zajêtych  na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia-
³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku pu-
blicznego",

2107

Uchwa³a Nr XVII/136/03
Rady  Miejskiej  w  Brzegu

z dnia 28 listopada 2003r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatku od nieruchomo�ci.

2)  w pkt. 2 lit. e,  po wyrazie "pozosta³ych" dodaje siê wyrazy
", w tym zajêtych  na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia-
³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku pu-
blicznego".

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i ma
zastosowanie do podatku nale¿nego od 1 stycznia 2004r.

        Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

           Janusz Gil

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,
Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i
Nr 188, poz. 1840), art.6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 43, z 1994r.
Nr 1, poz. 3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i
Nr 137, poz. 962, z 1998r. 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875,
z 2002r. Nr 200, poz. 1680), oraz art.6 ust. 9 ustawy z dnia
30 pa�dziernika 2002r. o podatku le�nym ( Dz. U.  Nr 200, poz.
1682), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy dla celów po-
datkowych:

I.  Podatek od nieruchomo�ci:
1. Za³¹cznik nr 1-informacja w sprawie podatku od nierucho-

mo�ci - dla osób fizycznych.
2. Za³¹cznik nr 2-deklaracja w sprawie podatku od nierucho-

mo�ci dla osób prawnych, jednostek  organizacyjnych oraz spó³-
ek nie maj¹cych osobowo�ci prawnej, jednostek  organizacyj-
nych Agencji W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jedno-
stek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Le�nego
Lasy Pañstwowe.

II. Podatek rolny
1. Za³¹cznik nr 3- informacja w sprawie podatku rolnego - dla

osób fizycznych.
2. Za³¹cznik nr 4-  deklaracja na podatek rolny dla osób praw-

nych, jednostek organizacyjnych, w tym  spó³ki nie posiadaj¹ce
osobowo�ci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji  W³a-
sno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyj-
nych Lasów Pañstwowych.
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Uchwa³a Nr XVII/137/03
Rady Miejskiej w Brzegu

z dnia 28 listopada 2003r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

III.   Podatek le�ny
1.  Za³¹cznik nr 5- informacja w sprawie podatku le�nego -

dla osób fizycznych.
2.  Za³¹cznik nr 6- deklaracja na podatek le�ny dla osób praw-

nych, jednostek organizacyjnych, w tym  spó³ki nie posiadaj¹ce
osobowo�ci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji  W³a-
sno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyj-
nych Lasów  Pañstwowych.

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

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr III/26/02 Rady Miejskiej w Brzegu z
dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wzorów formularzy dotycz¹cych
podatku od nieruchomo�ci, uchwa³a Nr III/24/02 Rady Miejskiej
w Brzegu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wzorów formularzy
dla celów podatku rolnego, oraz uchwa³a Nr III/25/02 Rady Miej-
skiej w Brzegu z dnia 9 grudnia 2002r.  w sprawie wzorów for-
mularzy dla celów podatku le�nego.

             Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

           Janusz Gil
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U z  2001 r. Nr 142, poz. 1591; z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153
poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3  ustawy  z  dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 9 poz. 874, Nr 110,
poz. 1039 i Nr 186, poz. 1888),  Rada Gminy D¹browa uchwala,
co  nastêpuje:

§ 1. Roczne 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, 59 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   - 0,50 z³  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem  dzia³alno�ci  gospodarczej

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

- 12,50 z³ od 1 m2  powierzchni u¿ytkowej,
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Uchwa³a Nr XII/84/03
Rady Gminy D¹browa

z dnia  8 grudnia 2003 r.

w   sprawie   podatku   od  nieruchomo�ci.

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

    -  8,11 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych  na  prowadzenie  dzia³alno�ci  gospodarczej  w

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

e) pozosta³ych, w  tym  zajêtych  na  prowadzenie  odp³atnej
statutowej  dzia³alno�ci  po¿ytku  publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego     - 3,10 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

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

§ 2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci:
1. Nieruchomo�ci i grunty stanowi¹ce mienie komunalne

Gminy, a nie oddane w posiadanie zale¿ne.
2. Ruroci¹gi i przewody sieci rozdzielczej wody, stanowi¹ce

mienie komunalne Gminy.
3. Budowle, budynki i grunty stacji wodoci¹gowej, stanowi¹-

ce mienie komunalne Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹browa.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Piotr Wieczorek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568), 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 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i
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Uchwa³a Nr XII/85/03
Rady Gminy D¹browa

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od �rodków transportowych.

Nr 186, poz. 1888 ) - Rada Gminy D¹browa uchwala, co nastêpu-
je :

§ 1. Roczne stawki podatku od �rodków transportowych wy-
nosz¹:

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

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 550 600

powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie 800 870

powy¿ej 9 i poni¿ej 12                              1.050               1.150
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2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej

ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa

ca³kowita  (w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

nie mniej ni¿ mniej ni¿

O� jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równowa¿ne

inne systemy

zawieszenia osi

jezdnej
1 2 3 4

dwie osie

12 13 1.150 1.200

13 14 1.200 1.250

14 15 1.250 1.300

15 1.300 1.350

trzy osie

12 17 1.150 1.200

17 19 1.200 1.250

19 21 1.250 1.300

21 23 1.300 1.400

23 25 1.350 1.600

25 1.400 1.700

cztery osie i wiêcej

12 25 1.300 1.400

25 27 1.350 1.450

27 29 1.400 1.700

29 31 1.700 2.452,80

31 1.750 2.452,80

3. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z

naczep¹          lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów

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 1.100 1.200
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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 1.350 1.450 

18 25 1.450 1.550 

25 31 1.550 1.660 

31  1.650 1937,76 

                                                                             trzy osie                                            

12 40 1.650 1.800 

40  1.750  2.548,65 

 

6. Od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia-
³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rol-
nego:

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 
1 2 3 4 

jedna o� 

12 18 1.100 1.150 

18 25 1.150 1.200 

25  1.200 1.250 

 
    

dwie osie 

12 28 1.200 1.250 

28 33 1.250 1.350 

33 38 1.300 1.400 

38  1.350 1.700 

trzy osie 

12 38 1.300 1.350 

38  1.350 1.450 

 

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

5. Od przyczep lub 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:

- od 7 ton do 9 ton w³¹cznie          1.050 z³,
- powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton                                       1.100 z³.
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7. Od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia:
- mniej ni¿ 30 miejsc                                      -   1.000 z³,
- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc                -   1.300 z³.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹bro-
wa.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Piotr Wieczorek

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 i Nr 162
poz. 1568) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.
1039 i Nr 186, poz. 1888), Rada Gminy D¹browa uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. W za³¹czniku nr 1 pn. "Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomo�ci DN - 1" do uchwa³y Nr V/30/03 Rady Gminy D¹-
browa z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie okre�lenia wzoru de-
klaracji na podatek od nieruchomo�ci i wzoru informacji o nie-
ruchomo�ciach wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w czê�ci D tabeli w kolumnie I pn. "Przedmiot opodatkowa-
nia" w pozycji pn. "Grunty-powierzchnia" wyrazy w rubryce "Grun-
ty pozosta³e" zastêpuje siê wyrazami "Pozosta³ych, w tym zajê-
tych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego" ,

2) w czê�ci D tabeli w kolumnie I pn. "Przedmiot opodatkowa-
nia" w pozycji pn. "Budynki lub ich czê�ci-powierzchnia u¿ytko-
wa" wyrazy w rubryce "Pozosta³e" zastêpuje siê wyrazami "Pozo-
sta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku pu-
blicznego".
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Uchwa³a Nr XII/86/03
Rady Gminy D¹browa

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie okre�lenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo�ci
i wzoru informacji o nieruchomo�ciach.

§ 2. W za³¹czniku nr 2 pn. "IPN-1 Informacja w sprawie podat-
ku od nieruchomo�ci " do uchwa³y Nr V/30/03 Rady Gminy D¹-
browa z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie okre�lenia wzoru de-
klaracji na podatek od nieruchomo�ci i wzoru informacji o nie-
ruchomo�ciach wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w czê�ci C tabeli w kolumnie I pn. "Przedmiot opodatkowa-
nia" w pozycji pn.  "Grunty-powierzchnia" wyrazy w rubryce "Grunty
pozosta³e" zastêpuje siê wyrazami "Pozosta³ych, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku  pu-
blicznego przez organizacje po¿ytku publicznego",

2) w czê�ci C tabeli w kolumnie I pn. "Przedmiot opodatkowa-
nia" w pozycji pn.   "Budynki lub ich czê�ci- powierzchnia u¿ytko-
wa" wyrazy w rubryce "Pozosta³e" zastêpuje  siê wyrazami "Po-
zosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alno�ci  po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku pu-
blicznego".

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹bro-
wa.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Piotr Wieczorek

Na podstawie art.  39 ust.4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i
Nr 162, poz.1568) w zwi¹zku z art.7 ust.1 ustawy z dnia 21 marca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734,
z 2002r. Nr 216, poz.1826), Rada Miejska w Gorzowie �l¹skim
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Upowa¿nia siê Kierownika Miejsko-Gminnego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Gorzowie �l¹skim do za³atwiania indywi-
dualnych spraw dotycz¹cych dodatków mieszkaniowych.
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Uchwa³a Nr IX/53/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia  26 listopada  2003r.

w sprawie upowa¿nienia Kierownika Miejsko-Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Gorzowie �l¹skim do wydawania w imieniu Burmistrza Gorzowa �l¹skiego decyzji administracyjnych.

§ 2. W celu realizacji zadañ okre�lonych w § 1, Burmistrz prze-
ka¿e niezbêdne �rodki finansowe do Miejsko-Gminnego O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej.

§3 . Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gorzowa
�l¹skiego.

§4 . Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego z moc¹ obo-
wi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004r.

Przewodnicz¹cy Rady
  Roman Neugebauer
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr  62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.12,71, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr  80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568 ) i w zwi¹zku z art. 14, 18 i 19 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 ) oraz ustawy z dnia  30 pa�dziernika 2002 r.
o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110, poz.1039,
Nr 188, poz.1840, Nr 200 poz.1953) oraz  obwieszczenia Mini-
stra Finansów z dnia 31 pa�dziernika 2003 r. (M.P. Nr.51
poz. 804), Rada Gminy w Kamienniku uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1.Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
na terenie Gminy w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

a/ od w³a�cicieli gospodarstw rolnych za trzeciego i ka¿dego
nastêpnego psa  - 50,30  z³ rocznie,

b/od w³a�cicieli nieruchomo�ci i pozosta³ych gospodarstw
domowych za drugiego i ka¿dego nastêpnego psa 30,- z³.

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

3.Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do 30 czerwca
2004 r. lub w ci¹gu 14-tu dni od dnia wej�cia w posiadanie psa.

4.Zarz¹dza siê pobór w drodze inkasa przez so³tysów podat-
ku od posiadania psów.

5.Ustala siê prowizjê w wysoko�ci 10% zainkasowanego po-
datku.
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Uchwala Nr XV/88/03
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 2 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia stawek podatków i op³at lokalnych na rok 2004.

§ 2. 1.Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej w nastêpu-
j¹cych wysoko�ciach:

1/handel z rêki, koszy i stoisk                        -   10,- z³
2/handel z przyczep:
a/ art. spo¿ywcze                                                              -  12,-z³
b/ art.przemys³owe                                                             -  15,-z³
3/ handel z pojazdów samochodowych                         - 15,-z³.
2. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa przez

so³tysów wsi, w których odbywa siê handel.
3. Ustala siê prowizjê w wysoko�ci 10 % zainkasowanych

wp³at ustalonych w § 1 ust.1.

 §  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

 §  4. Uchwa³a podana zostaje do publicznej wiadomo�ci po-
przez og³oszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy oraz na
tablicach og³oszeñ w poszczególnych so³ectwach.

 §  5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina

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.12,71, Nr 214, poz.1806,  z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr.162 ,
poz. 1568) i w zwi¹zku z art. 5, art., 6 ust. 9  ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz.84) oraz ustawy z dnia 10 pa�dziernika 2002 r. o zmianie
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 200 poz.1683 )
i obwieszczenia  Ministra Finansów z dnia 31 pa�dziernika 2003 r.
(M. P. Nr 51 poz.804),  Rada Gminy w Kamienniku uchwala, co
nastêpuje:

§  1. Ustala siê roczne nastêpuj¹ce wysoko�ci stawek podat-
ku od nieruchomo�ci:

1/ od budynków lub ich czê�ci :
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Uchwa³a Nr  XV/89/03
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 2 grudnia 2003 r.

w  sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci na rok 2004.

a/ mieszkalnych oraz zajêtych wy³¹cznie na potrzeby miesz-
kalne                - 0,48 z³ od 1m2  powierzchni  u¿ytkowej,

b/zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz
od czê�ci budynków   mieszkalnych zajêtych na prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej

- 15,00 z³ od 1 m2   powierzchni u¿ytkowej,
c/ zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci  gospodarczej w za-

kresie obrotu kwalifikowanym   materia³em siewnym
   -  7,80 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

d/ zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-
kresie udzielania �wiadczeñ  zdrowotnych

  -  3,49 z³  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
 e/ bêd¹cych w³asno�ci¹ emerytów i rencistów prowadz¹cych

samodzielne gospodarstwo  domowe utrzymuj¹cych siê wy-
³¹cznie z renty lub emerytury

                 - 2,95 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
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f/ bêd¹cych w³asno�ci¹ emerytów i rencistów zamieszka³ych
wraz z innymi cz³onkami   rodzin zameldowanymi na sta³e

   -  4,15 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
g/ pozosta³ych           -  5,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2/ od gruntów :
a/ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej bez

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

 b/ pod  jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych           - 3,25 z³ od 1 ha powierzchni,

c/ pozosta³ych          -  0,15 z³ od 1m2 powierzchni,
3/ od budowli  -  2 % ich warto�ci okre�lonej na podstawie

art.4 ust.1 pkt. 2 i ust. 3-6

§ 2. 1.Zarz¹dza siê pobór w drodze inkasa przez so³tysów
³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego  oraz podatku od nierucho-
mo�ci od osób fizycznych.

    2.Ustala siê prowizjê w wysoko�ci 5 % zainkasowanych
podatków.

§ 3. Wykonanie  uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwa³a podana zostaje do publicznej wiadomo�ci po-
przez og³oszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy oraz na
tablicach og³oszeñ w poszczególnych so³ectwach.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina

 Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz.  U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, i  Nr 113, poz. 984) w
zwi¹zku z art. 6 ust.3  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 9 poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926
z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz.875) w zwi¹zku z
komunikatem Prezesa GUS w sprawie �redniej ceny skupu ¿yta
za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003 roku (M. P. Nr 49,
poz. 771), Rada Gminy w  Kamienniku  uchwala:

§ 1.  Obni¿a siê cenê skupu ¿yta ustalon¹ na podstawie ko-
munikatu Prezesa GUS z dnia 17 pa�dziernika 2003 r. w spra-
wie �redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych  trzech kwarta-
³ów 2003 roku (M. P. Nr 49 poz. 771), bêd¹cych podstaw¹ obli-
czenia podatku rolnego na rok 2004 na terenie Gminy Kamien-
nik z kwoty 34,57 z³ do kwoty 33,40 z³ za 1 kwintal ¿yta.
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Uchwa³a  Nr XV/90/03
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 2 grudnia 2003 r.

w sprawie obni¿enia �redniej ceny skupu ¿yta bêd¹cej podstaw¹ do obliczania podatku rolnego w roku 2004.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwa³a podana zostaje do publicznej wiadomo�ci po-
przez og³oszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy oraz w
poszczególnych so³ectwach.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina

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 oraz Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art.5 ust.1,
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200, poz.
1953 i Nr 203, poz.1966) - Rada Miasta Kêdzierzyn - Ko�le uchwa-
la, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr XVI/178/2003
Rady Miasta Kêdzierzyn - Ko�le

z dnia 11 grudnia 2003r.

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

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

1. Od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci,
od 1m2 powierzchni u¿ytkowej            -0,45z³.
2. Od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z prowadzeniem

dzia³alno�ci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej,od
1m2 powierzchni u¿ytkowej                                   -16,39z³.
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3. Od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia-
³alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-
ria³em siewnym, od 1m2 powierzchni u¿ytkowej            -7,65z³.

4. Od budynków lub ich czê�ci, zajêtych na prowadzenie dzia-
³alno�ci gospodarczej w zakresie udzielania �wiadczeñ zdro-
wotnych, od 1m2 powierzchni u¿ytkowej            -3,45z³.

5. Od pozosta³ych budynków lub ich czê�ci, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicz-
nego przez organizacje   po¿ytku publicznego od 1m2 powierzch-
ni u¿ytkowej,            -5,50z³,

w tym:
5.1 Od budynków gospodarczych wykorzystywanych na po-

trzeby bytowe mieszkañców ( przechowywanie opa³u, narzêdzi
domowych lub ogrodniczych, p³odów rolnych,   stodo³y, kurniki,
chlewy, stajnie, obory) od 1m2 powierzchni u¿ytkowej-     4,13z³.

6.  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 1991r. o
podatkach i op³atach lokalnych.

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

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

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni            -3,22z³,

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

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Kê-
dzierzynie - Ko�lu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�le-
nia wysoko�ci stawek oraz zwolnieñ w podatku od nieruchomo-
�ci.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kêdzierzyn-Ko�le

Ryszard Pacu³t

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 oraz Nr 113, poz. 984)
oraz art.5 ust.1, art.7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 94 oraz
Nr 200, poz. 1683; 2003r. Nr 96, poz.874 Nr 110, poz.1039,
Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966) - Rada
Miasta  Kêdzierzyn - Ko�le uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci nastêpuj¹-
ce grunty i budynki lub ich czê�ci oraz budowle:

1) wykorzystywane wy³¹cznie na potrzeby ochrony przeciwpo-
¿arowej,

2) wykorzystywane wy³¹cznie na dzia³alno�æ w zakresie �wiad-
czenia pomocy spo³ecznej,

3) wykorzystywane wy³¹cznie na dzia³alno�æ sportow¹ i w za-
kresie kultury fizycznej,

4) wykorzystywane wy³¹cznie na dzia³alno�æ kulturaln¹ i pro-
wadzenie bibliotek,

5) zajête na cmentarze,

6) wykorzystywane na cele ochrony bezpieczeñstwa ludzi oraz
do utrzymywania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
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Uchwa³a Nr XVI/179/2003
Rady Miasta Kêdzierzyn - Ko�le

z dnia 11 grudnia 2003r.

w sprawie wprowadzenia zwolnieñ od podatku od nieruchomo�ci.

2. Zwolnieniu nie podlegaj¹ nieruchomo�ci, o których mowa
w § 1, zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci nieruchomo-
�ci stanowi¹ce w³asno�æ Gminy Kêdzierzyn - Ko�le, o ile nie s¹
oddane w u¿ytkowanie wieczyste i nie znajduj¹ siê w posiada-
niu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyj-
nych nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej i nie korzystaj¹-
cych ze zwolnieñ z podatku od nieruchomo�ci na podstawie
odrêbnych przepisów.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Kê-
dzierzynie - Ko�lu z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wprowa-
dzenia zwolnieñ od podatku od nieruchomo�ci.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kêdzierzyn-Ko�le

Ryszard Pacu³t
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. 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. 94 oraz Nr 200, poz. 1683, Dz. U. Z 2003r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953i
Nr 203, poz. 1966) - Rada Miasta Kêdzierzyn - Ko�le uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Dotychczasow¹ tre�æ § 1 uchwa³y Rady Miejskiej w Kê-
dzierzynie-Ko�lu Nr XLVI/564/2001 z dnia 29 listopada 2001r. w
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Uchwa³a Nr XVI/180/2003
Rady Miasta Kêdzierzyn - Ko�le

z dnia 11 grudnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu Nr XLVI/564/2001 z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie wysoko-
�ci stawek podatku od posiadania psów, terminów p³atno�ci i sposobu jego poboru.

sprawie wysoko�ci stawek podatku od posiadania psów, termi-
nów p³atno�ci i sposobu jego poboru, zastêpuje siê zapisem w
nastêpuj¹cym brzmieniu:

"Ustala siê na obszarze Miasta stawkê podatku od posiada-
nia psów w wysoko�ci 36,00z³ rocznie od jednego psa".

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r. i pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kêdzierzyn-Ko�le

Ryszard Pacu³t

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 2003 r. Nr 80, poz. 717), 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, Nr 200 poz. 1953 i Nr 203,
poz. 1966), Rada Miasta Kêdzierzyn-Ko�le uchwala, co nastêpuje:

§1. Roczne stawki podatku od �rodków transportowych wy-
nosz¹:

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton z tym, ¿e w zale¿no�ci od
dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu, stawki podatku okre-
�la za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej 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 i balastowego przystosowanego
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 dopuszczalnej masy ca³kowitej pojaz-
du, stawki podatku okre�la za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y,

4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
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 ca³kowi-
tej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okre�la za-
³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y,
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Uchwa³a Nr XVI/181/2003
Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le

z dnia 11 grudnia 2003 r.

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

5) od przyczepy lub naczepy, 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 podatnika podatku rolnego,  stawkê
podatku okre�la za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y,

6) od przyczepy lub naczepy, 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, z
tym, ¿e w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowi-
tej 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 stawki podatku okre�la za³¹cznik nr 7 do niniejszej
uchwa³y.

§2. Traci moc chwa³a Nr III/26/2002 Rady Miejskiej w Kêdzie-
rzynie-Ko�lu z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia wy-
soko�ci stawek podatku od �rodków transportowych.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r. i pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kêdzierzyn-Ko�le

Ryszard Pacu³t
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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y

Dopuszczalna masa ca³kowita 

(w tonach) 

Stawka podatku w z³otych 

 

od 3,5 do 5,5 w³¹cznie 550,00 

powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie 950,00 

powy¿ej 9 i poni¿ej 12 1.150,00 

 

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y

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 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 

in n e  system y 

zaw ieszen ia  o si 

jezd n ych  

D w ie  o sie 

1 2  1 3  1 .4 3 0 ,0 0  1 .4 8 0 ,0 0  

1 3  1 4  1 .4 4 0 ,0 0  1 .4 9 0 ,0 0  

1 4  1 5  1 .4 5 0 ,0 0  1 .5 0 0 ,0 0  

1 5   1 .4 6 0 ,0 0  1 .5 1 0 ,0 0  

T rz y o sie 

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

1 7  1 9  1 .5 2 0 ,0 0  1 .5 7 0 ,0 0  

1 9  2 1  1 .5 3 0 ,0 0  1 .5 8 0 ,0 0  

2 1  2 3  1 .5 4 0 ,0 0  1 .5 9 0 ,0 0  

2 3  2 5  1 .5 5 0 ,0 0  1 .6 0 0 ,0 0  

2 5   1 .5 6 0 ,0 0  1 .6 1 0 ,0 0  

C z tery o sie  i w iêce j 

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

2 5  2 7  1 .7 2 0 ,0 0  1 .7 7 0 ,0 0  

2 7  2 9  1 .7 3 0 ,0 0  1 .7 8 0 ,0 0  

2 9  3 1  1 .7 4 0 ,0 0  2 .4 5 2 ,8 0  

3 1   1 .8 0 0 ,0 0  2 .4 5 2 ,8 0  

 

Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y

Dopuszczalna masa ca³kowita 

(w tonach) 

Stawka podatku w z³otych 

 

od 3,5 i poni¿ej 5,5     850,00 

od 5,5 i poni¿ej 9  1.050,00 

od 9 i poni¿ej 12 1.250,00 
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Za³¹cznik nr 4 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 : c i¹gn ik  s io d ³o w y +  

n aczep a , c i¹gn ik  b a lasto w y +  p rz yczep a   

(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 

in n e  system y 

zaw ieszen ia  o si 

jezd n ych  

D w ie  o sie  

1 2  1 8  1 .5 5 0 ,0 0  1 .6 0 0 ,0 0  

1 8  2 5  1 .6 0 0 ,0 0  1 .6 5 0 ,0 0  

2 5  3 1  1 .6 5 0 ,0 0  1 .7 0 0 ,0 0  

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

T rz y o sie  

1 2  4 0  1 .7 5 0 ,0 0  1 .8 0 0 ,0 0  

4 0   1 .8 0 0 ,0 0  2 .5 4 8 ,6 5  

 

Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y

Dopuszczalna masa ca³kowita 

(w tonach) 

Stawka podatku w z³otych 

 

od 7 i poni¿ej 12 1.150,00 

 

Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y

L ic z b a  o s i i  d o p u sz c z a ln a  m a sa  c a ³k o w ita  

z e sp o ³u  p o ja z d ó w : n a c z e p a  / p rz yc z e p a  +  

p o ja z d  s iln ik o w y  

(w  to n a c h ) 

S ta w k a  p o d a tk u  w  z ³o tyc 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 sz e n ie m  

p n e u m a tyc z n ym  lu b  

z a w ie sz e n ie m  

u z n a n ym  z a  
ró w n o w a ¿ n e  

in n e  s ys te m y  

z a w ie sz e n ia  o s i 

je z d n yc h  

J e d n a  o �  

1 2  1 8  1 .2 8 0 ,0 0  1 .2 9 0 ,0 0  

1 8  2 5  1 .3 1 0 ,0 0  1 .3 2 0 ,0 0  

2 5   1 .3 4 0 ,0 0  1 .3 5 0 ,0 0  

D w ie  o s ie  

1 2  2 8  1 .3 7 0 ,0 0  1 .3 8 0 ,0 0  

2 8  3 3  1 .4 0 0 ,0 0  1 .4 1 0 ,0 0  

3 3  3 8  1 .4 3 0 ,0 0  1 .4 3 5 ,0 0  

3 8   1 .4 6 0 ,0 0  1 .6 9 9 ,8 7  

T rz y  o s ie  

1 2  3 8  1 .4 3 5 ,0 0  1 .4 3 9 ,0 0  

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

 
Za³¹cznik nr 7 do uchwa³y

Ilo�æ miejsc do siedzenia Stawka podatku w z³otych 

 

mniejsza ni¿ 30 miejsc  1.350,00 

równa lub wy¿sza ni¿ 30 miejsc  1.750,00 

 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105 -8205 -     Poz. 2120

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; 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.9 pkt 1, ust.13
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 200
poz.1953 i Nr 203 poz. 1966) art.6a ust. 5, 8,10 i 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz.431; z 1994r. Nr 1, poz.3; 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) oraz art.6 ust.2, 5 i 9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002r.
o podatku le�nym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz.1826)-
Rada Miasta Kêdzierzyn-Ko�le uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wzory:

1) Formularza informacji o nieruchomo�ciach i obiektach
budowlanych, oznaczonego symbolem IN - stanowi¹cego za-
³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2) Formularza informacji o gruntach, oznaczonego symbo-
lem IG - stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

3) Formularza informacji o lasach, oznaczonego symbolem
IL - stanowi¹cego za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr XVI/182/2003
Rady Miasta Kêdzierzyn - Ko�le

z dnia 11 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu Nr III/28/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. dotycz¹cej okre-
�lenia wzorów informacji o nieruchomo�ciach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na podatek

od nieruchomo�ci, na podatek rolny i na podatek le�ny.

4) Formularza deklaracji na podatek od nieruchomo�ci, ozna-
czonego symbolem DN - stanowi¹cego za³¹cznik nr 4 do niniej-
szej uchwa³y.

§ 2. 1. Trac¹ moc przepisy § 1, § 2, § 3, §4 uchwa³y
Nr III/28/2002 Rady Miejskiej w Kêdzierzynie - Ko�lu z dnia
12 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia wzorów informacji o
nieruchomo�ciach i obiektach budowlanych, o gruntach i o la-
sach oraz deklaracji na podatek od nieruchomo�ci, na podatek
rolny i na podatek le�ny.

2. Traci moc uchwa³a Nr VI/60/2003 Rady Miejskiej w Kêdzie-
rzynie - Ko�lu z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie okre�lenia wzo-
rów informacji o nieruchomo�ciach i obiektach budowlanych
oraz deklaracji na podatek od nieruchomo�ci.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r. i pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kêdzierzyn-Ko�le

Ryszard Pacu³t
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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 oraz Nr 113, poz. 984)
oraz art.12 ust.9 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym /Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.431; 1994r. Nr 1, poz.3; 1996 r.,
Nr 91, poz.409; 1997r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926. 1998r.
Nr 108, poz.681; 2001r. Nr 81, poz.875; 2002r. Nr 200 poz.1680;
z 2003r. Nr 110, poz.1039, Nr 162, poz.1568/ - Rada Miasta Kê-
dzierzyn - Ko�le uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwalnia siê od podatku rolnego grunty stanowi¹ce w³a-
sno�æ Gminy Kêdzierzyn - Ko�le, o ile nie s¹ oddane w u¿ytko-
wanie wieczyste i nie znajduj¹ siê w posiadaniu osób fizycz-

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 oraz Nr 113, poz.
984) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002r. o
podatku le�nym /Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz.1682; Nr 216,
poz.1826/ - Rada Miasta Kêdzierzyn-Ko�le uchwala, co nastê-
puje:

§ 1. Zwalnia siê od podatku le�nego lasy stanowi¹ce w³a-
sno�æ Gminy Kêdzierzyn - Ko�le, o ile nie s¹ oddane w u¿ytko-
wanie wieczyste i nie znajduj¹ siê w posiadaniu osób fizycz-
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Uchwa³a Nr XVI/183/2003
Rady Miasta Kêdzierzyn - Ko�le

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnieñ od podatku le�nego.

nych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posia-
daj¹cych osobowo�ci prawnej i nie korzystaj¹cych ze zwolnieñ z
podatku le�nego na podstawie odrêbnych przepisów.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kêdzierzyn-Ko�le

Ryszard Pacu³t2122

Uchwa³a Nr XVI/184/2003
Rady Miasta Kêdzierzyn - Ko�le

z dnia 11 grudnia 2003r.

w sprawie wprowadzenia zwolnieñ od podatku rolnego.

nych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posia-
daj¹cych osobowo�ci prawnej i nie korzystaj¹cych ze zwolnieñ z
podatku rolnego na podstawie odrêbnych przepisów.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kêdzierzyn-Ko�le

Ryszard Pacu³t
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Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 art. 6 ust 13 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, z 2003 r. Nr 200 poz. 1683 Nr 96 poz. 874,
Nr 110 poz. 1039) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984 ,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.
1568), Rada Miejska uchwala:

§ 1. Okre�la siê wysoko�æ stawek podatku od nieruchomo�ci
w kwotach rocznie:

1) od gruntów:

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

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

c) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej sta-
tutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po-
¿ytku publicznego                             - 0,15 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 czê�ci budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej

 - 15,81 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym

    - 7,84 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-
kresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych

                - 3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

e) pozosta³ych w tym: zajêtych na prowadzenie odp³atnej sta-
tutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po-
¿ytku publicznego:

- z wyj¹tkiem gara¿y     -3,70 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
- od gara¿y       - 5,82 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
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Uchwa³a Nr XIV/100/03
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci na 2004 rok, zwolnieñ od tego podatku
oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomo�ci.

3) od budowli z wyj¹tkiem budowli s³u¿¹cych zbiorowemu za-
opatrzeniu w wodê i zbiorowemu odprowadzaniu i oczyszczaniu
�cieków - 2% ich warto�ci okre�lonej na podstawie art. 4 ust.1
pkt.3 i ust 3-7,

4) od budowli s³u¿¹cych zbiorowemu zaopatrzeniu w wodê i
zbiorowemu odprowadzaniu i oczyszczaniu �cieków - 1% 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 po za okre�lo-
nymi w art.7 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych:

1. Strychy i piwnice w budynkach mieszkalnych za wyj¹tkiem
powierzchni zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodar-
czej.

2. Nieruchomo�ci lub ich czê�ci zajête na:

a) placówki kulturalne i �wietlice wiejskie,

b) obiekty sportowe i rekreacyjne,

c) nieruchomo�ci zajête przez jednostki ratownicze,

d) nieruchomo�ci lub ich czê�ci zajête na prowadzenie od-
p³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego.

§ 3. Okre�la siê wzory formularzy, tj. informacji o nieruchomo-
�ciach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od
nieruchomo�ci, jak w za³¹czniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Korfan-
towa.

§ 5. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr II/14/2002 z dnia
14 grudnia 2002 r.

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

2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów



  Poz. 2123
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Na podstawie art. 14 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, z
2003 r. Nr 200 poz. 1683, Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.
1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), Rada Miejska
uchwala:

§ 1. 1.Ustala siê wysoko�æ stawki podatku od posiadania
psa w rocznej kwocie 30 z³otych od ka¿dego psa.

§ 2. 1.Podatek jest p³atny z góry bez wezwania jednorazowo w
terminie do dnia 15 maja ka¿dego roku lub w ci¹gu dwóch tygo-
dni od wej�cia w posiadanie psa.

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

§ 3. 1. Okre�la siê inkasentów podatku od posiadania psów
jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku od posiada-
nia psów w wysoko�ci 20 % zainkasowanych kwot.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Korfanto-
wa.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Korfan-
towie z dnia 14 grudnia 2002r.

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

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XIV/101/03

Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 3 grudnia 2003 r.

Wykaz inkasentów podatku od posiadania psów
na terenie Gminy Korfantów

  1. Borek - Piotr Siwek
  2. Przechód - Sylwia Lisoñ
  3. Rzymkowice - Dorota Spyra
  4. Ku�nica Ligocka - Stanis³aw �mia³ek
  5. W³ostowa - Barbara Jêdrzejów
  6. Niesiebêdowice - Ma³gorzata Aksamitowska
  7. Puszyna - Edward Kowalski
  8. Piechocice - Karol Spyra
  9. Stara Jamka - Zygmunt Goliasz
10. Wielkie £¹ki - Tatiana Machacka
11. Myszowice - Józef Rusinek
12. Kuropas - Kazimierz Niewiadowski
13. Rynarcice - Halina Szelwach
14. W³odary - Leonarda Rzepska
15. Wê¿a - Jolanta Misa
16. Gry¿ów - Ewa Piotrowska
17. �cinawa Nyska - Andrzej B¹k
18. �cinawa Ma³a - Jerzy Gêsiewicz
19. Przydro¿e Ma³e - Maria Figura
20. Ple�nica - Bogdan Bieda
21. Przydro¿e Wielkie - Jerzy Kamiñski
22. R¹czka - Andrzej Kobylañski
23. Jegielnica - Tadeusz Kolanko
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Uchwa³a Nr XIV/101/03
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok, okre�lenia zasad ustalania i poboru
oraz terminów p³atno�ci tego podatku, zarz¹dzenia jego poboru w drodze inkasa, okre�lenia inkasentów

 i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

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 , Nr 162 poz. 1568)
oraz art.10 i art. 12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, z
2003 r. Nr 200 poz. 1683 Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039),
Rada Miejska uchwala:
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Uchwa³a Nr XIV/102/03
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 3 grudnia 2003 r.

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

§ 1. 1. Okre�la siê roczne stawki podatku od �rodków trans-
portowych w wysoko�ci, jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od �rodków transportowych:
1/ pojazdy nale¿¹ce do jednostek ratowniczych, za wyj¹tkiem

wyszczególnionych w za³¹cznikach nr 1 - 3 ustawy o podatkach
o op³atach lokalnych oraz zwolnionych od podatku na podsta-
wie ustaw,



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105 - 8226 -     Poz. 2125

2/ pojazdy nale¿¹ce do organizacji po¿ytku publicznego za
wyj¹tkiem wyszczególnionych w za³¹czniku nr 1 - 3 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Korfanto-
wa.

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

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XIV/102/03

Rady Miejskiej
 z dnia 3 grudnia 2003 r.

Podatek od jednego �rodka transportowego wynosi rocznie:

1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie      -   560,00 z³otych,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie          -   650,00 z³otych,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton                  -   750,00 z³otych,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, wed³ug poni¿szej tabeli nr 1:

Tabela nr 1 

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   800    900 

13 14   850    950 

14 15   900  1.000 

15   1.000 1.260 
Trzy osie 

12 17 1.100 1.200 

17 19 1.150 1.250 

19 21 1.200 1.300 

21 23 1.250 1.350 

23 25 1.300 1.580 

25  1.350 1.580 
Cztery osie i wiêcej 

12 25 1.450 1.550 

25 27 1.500 1.600 

27 29 1.550 1.660 

29 31 1.660 2.460 

31  1.660 2.460 
 

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

a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton                     -  700,00 z³otych,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie, wed³ug

poni¿szej tabeli nr 2,
c) powy¿ej 36 ton, wed³ug poni¿szej tabeli nr 2,
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T a b e la  n r  2  

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 i ta  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 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  je 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  je z d n y c h  

 
2  o s ie  

 

1 2  1 8    8 0 0  1 .0 0 0  

1 8  2 5  1 .0 0 0  1 .2 0 0  

2 5  3 1  1 .2 0 0  1 .5 0 0  

3 1   1 .5 0 0  1 .9 4 0  

 

3  o s ie  

 

1 2  4 0  1 .6 0 0  1 .8 3 0  

4 0   1 .7 3 0  2 .5 5 0  
 

3. Od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:

a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alno-
�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez  podatnika podatku rolnego

      -  600,00 z³otych,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie z wyj¹t-

kiem, zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego, wed³ug poni¿szej tabeli nr 3,

                                                                                                                     T a b e la  N r 3  

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

m a sa  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 rz 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  je 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  ró w n o w a ¿ n e  

In n e  s y s te m y  z a w ie s z e n ia  

o s i je z d n y c h  

1  o �  

1 2  1 8  7 0 0  1 .0 0 0  

1 8  2 5  8 0 0  1 .1 0 0  

2 5   9 0 0  1 .2 0 0  

2  o s ie  

1 2  2 8  1 .0 0 0  1 .2 0 0  

2 8  3 3  1 .1 0 0  1 .3 0 0  

3 3  3 8  1 .2 0 0  1 .4 0 0  

3 8   1 .3 0 0  1 .7 0 0  

3  o s ie  

1 2  3 8  1 .3 5 0  1 .4 4 0  

3 8   1 .4 0 0  1 .7 0 0  
 

c) powy¿ej 36 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ rol-
nicz¹ prowadzon¹ przez  podatnika podatku rolnego wed³ug
poni¿szej tabeli nr 3:

4. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc                        -   600 z³otych,

b) powy¿ej 15 do 29 miejsc            -1.000 z³otych,
c) powy¿ej 30 miejsc                        -1.400 z³otych.



    Województwa Opolskiego Nr 105
Dziennik Urzêdowy

                 Poz. 2126-2127- 8228 -

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z
2002 r. Nr 9 poz. 84, z 2003 r. Nr 200 poz. 1683, Nr 96 poz. 874,
Nr 110 poz. 1039) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984 Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568), Rada Miejska uchwala:

§ 1. Ustala siê wysoko�æ dziennych stawek op³aty targowej
na terenie Gminy Korfantów w kwocie 10,00 z³otych.

§ 2. Zarz¹dza siê pobór op³aty w drodze inkasa.
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Uchwa³a Nr XIV/103/03
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia dziennych stawek op³aty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminów p³atno�ci
oraz zarz¹dzenia poboru op³aty w drodze inkasa.

§ 3. Op³ata targowa p³atna jest w dniu prowadzenia sprzeda¿y.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Korfanto-
wa.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Korfan-
towie z dnia 14 grudnia 2002 r.

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

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

Na podstawie art. 18 i 19 pkt 1 lit. "d" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84, z 2003 r. Nr 200 poz. 1683 Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz.
1039) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568), Rada Miejska uchwala:

§ 1. Okre�la siê wysoko�æ stawek op³at administracyjnych:
- za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego - 55,00 z³otych.

§ 2. Op³atê administracyjn¹ pobiera siê w dniu wydania doku-
mentu objêtego op³at¹.

§ 3. Zarz¹dza siê pobór op³aty w drodze inkasa.
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Uchwa³a Nr XIV/104/03
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci op³at administracyjnych, zasad ustalania i poboru, terminu p³atno�ci, zarz¹dzenia
poboru op³at administracyjnych w drodze inkasa, okre�lenia inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. 1. Okre�la siê Urz¹d Miejski w Korfantowie jako inkasen-
ta poboru op³at administracyjnych.

2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso op³at w wysoko�ci 5%
od zebranych kwot.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Korfanto-
wa.

§ 6. Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/199/2001 Rady Miejskiej w
Korfantowie z dnia 14 listopada 2001 r. oraz uchwa³a
Nr XXXVII/230/2002 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lute-
go 2002 r.

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

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów
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Na podstawie art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84,
z 2003 r. Nr 200 poz. 1683, Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039),
Rada Miejska uchwala:

§ 1. W uchwale Nr VIII/58/99 Rady Miejskiej w Korfantowie z
dnia 28 maja 1999 r. w sprawie okre�lenia inkasentów op³aty
targowej oraz wynagrodzenia za inkaso wprowadza siê nastê-
puj¹ce zmiany:

1) w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y - wykaz inkasentów op³aty
targowej na terenie Gminy Korfantów dodaje siê pozycjê 24 o
tre�ci "24.Korfantów -W³adys³aw Frydel",

2) paragraf 2 otrzymuje brzmienie "§2.Ustala siê wynagro-
dzenie inkasentów, o których mowa w § 1, w wysoko�ci 35% od
zainkasowanych kwot op³aty targowej".

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.18 i 19 pkt 1lit.d ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, z Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,
poz. 1039), Rada Gminy w Lubrzy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wysoko�æ op³aty  administracyjnej na terenie Gminy Lu-
brza za wykonanie wypisu i wyrysu  z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy wynosi                  -50,- z³.
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Uchwa³a Na XIV/105/03
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 3 grudnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia inkasentów op³aty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr IX/68/95 Rady Miejskiej w Korfanto-
wie z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie okre�lenia inkasentów
op³aty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi .

§ 4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów
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Uchwa³a Nr IX/81/03
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci op³aty administracyjnej .

§ 2. Op³ata administracyjna p³atna jest w kasie Urzêdu Gminy
w Lubrzy lub na rachunek bankowy w BS Prudnik Nr 89050000-
101114-3600-133, w dniu dokonania czynno�ci urzêdowej.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lubrza.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak

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. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
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Uchwa³a Nr IX/82/03
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia  11 grudnia 2003 r.

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

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), Rada
Gminy w Lubrzy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od nieru-
chomo�ci na terenie Gminy Lubrza:
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1/ od g runtów  
a /   zw i¹zanych z p rowadzeniem   dzia ³a lno�ci     

gospodarcze j bez wzg lêdu na sposób 
zakwalif ikowania w  ewidencji g run tów i budynków  

b /   pod jezioram i, zajêtych na zbio rn ik i wodne 
      re tencyjne lub e lektrowni  wodnych 
c/   pozosta ³ych , w  tym  zajêtych na prowadzenie 

odp³atne j s tatutowej dzia ³a lno�ci po¿ytku  publicznego 
przez organ izacje po¿ytku  publicznego. 

                                                                  
2 / od b udynków   lub  ich  czê�ci : 
a /   m ieszkalnych.  
b /   zw i¹zanych z p rowadzeniem   dzia ³a lno�ci 

gospodarcze j oraz od budynków m ieszka lnych lub   
ich czê�ci zajêtych na  prowadzen ie  dzia ³a lno�ci 
gospodarcze j . 

c/   za jêtych na prowadzenie dzia ³a lno�ci  gospodarczej     
w  zakresie obrotu kwa lifikowanym  m ateria ³em  
s iewnym  

d /   zajêtych na prowadzenie  dzia ³a lno�ci gospodarczej  
w  zakresie  �w iadczeñ zdrowotnych   

e /   od  gara¿y wolno sto j¹cych  i  pozosta ³ych  budynków  
      za jêtych przez  osoby fizyczne na potrzeby w ³asne 

nie  zwi¹zane z  prowadzen iem   dzia ³a lno�ci 
gospodarczej  

f/   od  pozosta ³ych, w  tym  za jêtych na prowadzen ie 
odp³atne j s tatutowej dzia ³a lno�ci po¿ytku  publicznego 
przez organ izacje po¿ytku  publicznego. 

 
3/ od budow li: 
 
 

 
 
 
- 0,63  z³ od 1 m  

2
 pow ierzchn i,        

 
- 3,41  z³ od  1 ha  pow ierzchn i, 
 
 
- 0,15  z³ od 1 m

2
 pow ierzchni, 

 
 
- 0,52  z³ od 1 m

2
 pow ierzchni u¿ytkowej, 

 
 
 
- 15,00  z³ od 1 m

2
 pow ierzchn i u¿ytkowej, 

 
  
- 8,11  z³  od 1 m

2
 pow ierzchn i u¿ytkowej, 

 
- 1,00  z³ od 1 m  

2
 pow ierzchn i  u¿ytkowej, 

 
 
 
- 3,20  z³ od 1 m

2
 pow ierzchni u¿ytkowej, 

 
 
- 5,82  z³ od  1 m

2  
pow ierzchni u¿ytkowej,

    

 
2 %  ich  w arto�ci okre�lonej na 
podstawie  art.4 ust.1 pkt. 3 i  ust. 3-7 
ustawy z dn ia 12 stycznia  1991 r. o 
podatkach i op³atach lokalnych. 

 

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lubrza.

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

§ 1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów na tere-
nie Gminy Lubrza w wysoko�ci  16 z³  rocznie od jednego psa.

§ 2. 1. Wykazy osób fizycznych, posiadaj¹cych psy do opodat-
kowania sporz¹dzaj¹ so³tysi w terminie do 28 lutego.

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

§ 3. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w
drodze inkasa.
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Uchwa³a Nr IX/83/03
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia  11 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci podatku od posiadania psów .

2. Ustala siê, ¿e inkasentami podatku od posiadania psów s¹
so³tysi poszczególnych wsi.

3. Wysoko�æ wynagrodzenia za inkaso wynosi  30 % kwoty
pobranego podatku.

§ 4. Podatku od posiadania psów nie pobiera siê z tytu³u po-
siadania psa utrzymywanego w celu pilnowania nieruchomo�ci
- po jednym na ka¿d¹ nieruchomo�æ.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w Lu-
brzy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105                       Poz. 2132
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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 i Nr 162, poz. 1568), art.10
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), Rada Gminy w Lubrzy uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1.  Roczne stawki podatku od �rodków transportowych wy-
nosz¹:

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej 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 ca³-
kowitej 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 przystosowane-
go do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej 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 niniejszej uchwa³y,

4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowane-
go do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
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Uchwa³a Nr IX/84/03
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia 11 grudnia 2003r.

w sprawie podatku od �rodków transportowych.

nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿
12 ton w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowi-
tej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okre�la za-
³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y,

5)od przyczepy lub naczepy, 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 podatnika podatku rolnego, stawkê
podatku okre�la nr 5 do niniejszej uchwa³y,

6)od przyczepy lub naczepy, 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, z tym, ¿e
w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masie ca³kowitej po-
jazdu 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 sie-
dzenia oraz jego wp³ywu na �rodowisko stawki podatku okre�la
za³¹cznik nr 7 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak

Stawka podatku w z³otych Dopuszczalna masa ca³kowita/ w tonach/ 

Pozosta³e 

od 3,5 do 5,5 w³¹cznie  560 

powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie 1000 

powy¿ej 9 i poni¿ej 12  1200 

 

   Za³¹cznik nr 1
            do uchwa³y Nr IX/84/03

            z dnia 11 grudnia 2003r.
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                                              Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr IX/84/03

 z dnia 11 grudnia 2003r.

Liczba osi dopuszczalna masa ca³kowita 

/w tonach/ 
Stawka podatku z 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 1 500 2 300 

13 14 1 550 2 360 

14 15 1 600 2 360 

15  1 700 2 360 

Trzy osie 

12 17 1 550 2 360 

17 19 1 700 2 360 

19 21 2 050 2 360 

21 23 2 100 2 360 

23 25 2 150 2 360 

25  2 200 2 360 

Cztery  osie i wiêcej 

12 25 2150 2 360 

25 27 2 200 2 360 

27 29 
 

2 250 

 

2 360 

29 31 2 250 2 452,80 

31  2 300 2452,80 
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                                                                                         Za³¹cznik nr 3  

            do uchwa³y Nr IX/84/03 

            z dnia 11 grudnia 2003 r.  

 

Stawka podatku w z³otych Dopuszczalna masa ca³kowita / w tonach / 

pozosta³e 

od 3,5 i poni¿ej 12  1 350 

 
                                                                                                                           Za³¹cznik nr 4 

             do uchwa³y Nr IX/84/03 

            z dnia 11 grudnia 2003 r.  

 

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita 

zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy + 

naczepa, ci¹gnik balastowy + przyczepa 

/ w tonach / 

Stawka podatku w z³otych 

 

 

 

nie mniej ni¿ 

 

 

 

mniej ni¿ o� jezdna ( osie ) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równowa¿ne. 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

12 

 

18  1 600           1 830 

18 

 

25  1 650           1 830 

25 

 

31                1 700           1 830 

31 

 

                1 830 1937,76 

Trzy osie 

12 

 

40 1 830 1 830 

40 

 

                2 300 2 548,65 

 

 
             Za³¹cznik nr 5  

             do uchwa³y Nr IX/84/03 

            z dnia 11 grudnia 2003r.  

 

Dopuszczalna masa ca³kowita / w tonach / Stawka podatku w z³otych 

  

od 7 i poni¿ej 12  700 
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         Za³¹cznik nr 6 

         do uchwa³y Nr IX/84/03 

        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  1 000  1 400 

18 25  1 100  1 400 

25   1 200  1 400 

Dwie osie 

12 28              1 100  1 440 

28 33  1 150  1 440 

33 38 1 250  1 440 

38   1 500  1 830 

Trzy osie 

12 38  1 300  1 440 

38   1 550  1 830 

 
 

Za³¹cznik nr 7 

             do uchwa³y Nr IX/84/03 

            z dnia 11 grudnia 2003r.  

 

Stawka podatku w z³otych Ilo�æ miejsc do siedzenia 

 Pozosta³e 

do 15 miejsc  1 100 

powy¿ej 15 do 29 miejsc  1 200 

Równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1 630 
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr
162, poz. 1568), art. 19 pkt. 1 lit.a pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84,z Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,  Nr 110,
poz. 1039), Rada Gminy w Lubrzy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê na terenie Gminy Lubrza dzienn¹ stawkê op³a-
ty targowej w wysoko�ci:

1) 15 z³  od osób dokonuj¹cych sprzeda¿y towaru z samocho-
du ciê¿arowego.

2) 10 z³  od osób innych ni¿ wymienione w punkcie 1.

§ 2. 1. Zarz¹dza siê  pobór op³aty targowej w drodze inkasa
2. Inkasentami op³aty targowej s¹ so³tysi poszczególnych wsi.
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Uchwa³a Nr IX/85/03
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia 11 grudnia 2003r.

w sprawie okre�lenia stawek dziennych op³aty targowej na terenie Gminy Lubrza i sposobu jej poboru.

3. Dowodami uiszczenia op³aty jest pokwitowanie urzêdowe
wydane przez inkasenta.

4. Inkasent wp³aca pobrane kwoty op³aty do kasy Urzêdu Gminy
w Lubrzy na rachunek bud¿etu Gminy na koniec ka¿dego mie-
si¹ca.

§ 3. Za pobór op³aty targowej przys³uguje inkasentowi wyna-
grodzenie w wysoko�ci 25% kwoty pobranej op³aty.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lubrza.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak

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, r 62, poz. 558, 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)
art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9,poz. 84,
Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96,  poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i
Nr 188, poz. 1840, Nr 203, poz. 1966), Rada Gminy £ambinowi-
ce uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od nieruchomo�ci:
od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej, bez

wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków         -  0,57 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 sta-
tutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po-
¿ytku publicznego                           - 0,30 z³ od 1 m2  powierzchni,

2)od budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych          - 0,47 z³ od 1 m2  powierzchni u¿ytkowej,
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Uchwa³a Nr XII/73/2003
Rady Gminy w £ambinowicach

z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od nieruchomo�ci.

b)  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej

- 16,90 z³ od 1 m2  powierzchni u¿ytkowej,
c)  zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-

kresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
 -  5,62 z³ od 1 m2  powierzchni u¿ytkowej,

d)  zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-
kresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych

                                    - 3,46 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     - 4,57 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 1991r. o podatkach
i op³atach lokalnych.

§ 2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci:
1)budynki lub ich czê�ci:
a) wykorzystywane wy³¹cznie na dzia³alno�æ kulturaln¹ i pro-

wadzenie bibliotek,
b) wykorzystywane wy³¹cznie na potrzeby ratownictwa po¿aro-

wego,
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c) wykorzystywane wy³¹cznie na dzia³alno�æ sportow¹ i w za-
kresie kultury fizycznej,

2)pozosta³e budynki bêd¹ce w³asno�ci¹ osoby zamieszka³ej
samotnie lub z ma³¿onkiem, nie prowadz¹cej dzia³alno�ci go-
spodarczej, która przekaza³a gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu
Pañstwa w zamian za emeryturê lub rentê je¿eli nie s¹ wynajête
lub wydzier¿awione,

3)grunty zwi¹zane z budynkami, o których mowa w pkt 1,
4)nieruchomo�ci lub ich czê�ci zabudowane i niezabudowa-

ne stanowi¹ce w³asno�æ Gminy oddane jednostkom organiza-

cyjnym Gminy do realizacji zadañ w zakresie odbioru, odprowa-
dzania i oczyszczania �cieków.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £ambi-
nowice.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. i
podlega opublikowaniu  w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                                                                       Micha³ Serafin

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,N r 62, poz. 558,  Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)
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,
Nr 203, poz. 1966), Rada Gminy w £ambinowicach uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od �rodków transportowych wy-
nosz¹:

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej 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 i roku produkcji stawki podatku okre�la za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y,

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej 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 przystosowane-
go do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej 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 i roku produkcji stawki podatku okre-
�la za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y,

2135

Uchwa³a Nr XII/74/2003
Rady Gminy w £ambinowicach

z dnia 4 grudnia 2003r.

w sprawie podatku od �rodków transportowych.

4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowane-
go do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów 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 4 do niniejszej uchwa³y,

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

6) od przyczepy lub naczepy, 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  z tym, ¿e
w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej po-
jazdu 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 i roku produkcji staw-
ki podatku okre�la za³¹cznik nr 7 do niniejszej uchwa³y.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

          Micha³  Serafin

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XII/ 74 /2003

z dnia 4 grudnia 2003r.

Stawka podatku w z³otych 

Dopuszczalna m asa ca³kow ita (w tonach) Spe³nia normy 

czysto�ci spalin 

EURO lub posiada 

katalizator 

W yprodukow ane 

po 1990 roku 
Pozosta³e 

 

Od 3,5 do 5,5 w³¹cznie 420,00 550,00 600,00 

Pow y¿ej 5,5 do 9 w ³¹cznie 700,00 950,00 1.000,00 

Pow y¿ej 9 i poni¿ej 12 840,00 1.150,00 1.200,00 
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XII/ 74 /2003

z dnia 4 grudnia 2003r.

Stawka podatku w z³otych 

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita 
O� jezdna (osie) z 

zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równowa¿ne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

Równej lub wy¿szej ni¿ 12 t 1.800,00 1.900,00 

Trzy  osie 

Równej lub wy¿szej ni¿ 12 t 2.100,00 2.100,00 

Cztery osie i wiêcej 

Równej lub wy¿szej ni¿ 12 t do 29 t w³¹cznie  2.290,00  2.290,00 

Powy¿ej 29 t  2.290,00 2.452,80 

 

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XII/ 74 /2003

z dnia 4 grudnia 2003r.

Stawka podatku w z³otych 

Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach) Spe³nia normy 

czysto�ci spalin 

EURO lub posiada 

katalizator 

Wyprodukowane 

po 1990 roku 
Pozosta³e 

 

Od 3,5 do 5,5 w³¹cznie 560,00 750,00 800,00 

Powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie 770,00 1.050,00 1.10000 

Powy¿ej 9 i poni¿ej 12 980 1.350,00 1.400,00 

 

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr XII/ 74 /2003

z dnia 4 grudnia 2003r.

Stawka podatku w z³otych 

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u 

pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik 

balastowy + naczepa 

O� jezdna (osie)z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równowa¿ne 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

Równej lub wy¿szej ni¿ 

12 t 

Do 31 t w³¹cznie 1.500,00 1.700,00 

Powy¿ej 31 t 1.800,00 1.937,76 

Trzy osie 

Równej lub wy¿szej 

ni¿12 t 

Do 40 t w³¹cznie 1.770,00 1.800,00 

Powy¿ej 40 t 2.290,00 2.548,65 
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Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr XII/ 74 /2003

z dnia 4 grudnia 2003r.

Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach) Stawka podatku w z³otych 

 Wyprodukowane po 1990 

roku 

Pozosta³e 

Od 7 i poni¿ej 12 300,00 390,00 

 

Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr XII/ 74 /2003

z dnia 4 grudnia 2003r.

Stawka podatku w z³otych 

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u 

pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

 

O� jezdna (osie) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równowa¿ne 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna o� 

Równej lub wy¿szej ni¿ 

12 

Do 36 t w³¹cznie 

450,00 

1.291,00 

Powy¿ej 36 t 600,00 1.200,00 

Dwie osie 
Równej lub wy¿szej 

ni¿12 

Do 38 t w³¹cznie 

850,00 

 

1.292,00 

Powy¿ej 38 t 1.150,00 1.700,00 

Trzy osie 
Równej lub wy¿szej 

ni¿12 t 

Do 38 t w³¹cznie 1.000,00 1.400,00 

Powy¿ej 38 t 1.492,00 1.770,00 

 

Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr XII/ 74 /2003

z dnia 4 grudnia 2003r.

Stawka podatku w z³otych 

Ilo�æ miejsc do siedzenia Spe³nia normy czysto�ci 

spalin EURO lub posiada 

katalizator 

Wyprodukowane po 1990r Pozosta³e 

Mniej ni¿ 30 miejsc  273,00 375,00 487,00 

Równej lub wy¿szej ni¿ 

30 miejsc  525,00 750,00 975,00 
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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, r 62, poz. 558, 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, 162, poz. 1568) art. 19
pkt 1 a i pkt 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 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz.
1840, Nr 203, poz. 1966), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê wysoko�æ dziennych stawek op³aty targowej:

1)przy  sprzeda¿y ze stanowiska do 1m2 w³¹cznie         3,00 z³,

2)przy  sprzeda¿y ze stoiska powy¿ej  1 m2 do 5 m2

w³¹cznie                                                                                  8,00 z³,

3)przy  sprzeda¿y ze stoiska powy¿ej 5 m2 do 15 m2

 w³¹cznie                                                                              20,00 z³,

4)przy sprzeda¿y ze stoiska powy¿ej 15m2                   30,00 z³,

5) przy sprzeda¿y z samochodu lub przyczepy             20,00 z³.

§ 2. Ustala siê inkasentów:
a) na terenie So³ectwa £ambinowice Klub Sportowy  "META-

LOWIEC" w £ambinowicach,
b) na terenie pozosta³ych So³ectw So³tysów.

 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, r 62, poz. 558, 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)
art. 14 pkt 1i 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 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz.
1840, Nr  203, poz. 1966), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku w wysoko�ci 25,00 z³
od ka¿dego psa.

§ 2. Podatek p³atny jest  bez wezwania w terminie do 31 mar-
ca lub w ci¹gu 2 tygodni od wej�cia w posiadanie psa.
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Uchwa³a Nr XII/75 /2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia stawki podatku od posiadania psa obowi¹zuj¹cej na terenie Gminy
£ambinowice.

§ 3. Podatek wp³aca siê w kasie Urzêdu Gminy lub u So³tysa.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £ambi-
nowice.

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

                                                                                       Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                                                           Micha³ Serafin
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Uchwa³a Nr XII/76/2003
  Rady Gminy £ambinowice

z dnia 4 grudnia 2003r.

w sprawie stawek op³aty targowej na terenie Gminy £ambinowice.

§ 3. Op³atê targow¹ pobiera inkasent, wydaj¹c pokwitowanie
na dowód pobranej gotówki.

§ 4. Ustala siê prowizjê inkasentów w wysoko�ci 20% pobra-
nej op³aty targowej.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr XXIV/161/2000 Rady Gminy £ambi-
nowice z dnia 21 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia dziennych
stawek op³aty targowej na terenie Gminy £ambinowice i
Nr IV/30/2003 z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie zmiany uchwa³y
Nr XXIV/161/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r.  w sprawie ustalenia
dziennych stawek op³aty targowej na terenie Gminy £ambi-
nowice.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £ambi-
nowice.

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. i
podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

           Micha³ Serafin



 Województwa Opolskiego Nr 105                   Poz.2138-2139
   Dziennik Urzêdowy

- 8240 -

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591,
z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214,
poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) art.18 art.19
pkt 1 d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (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, Nr 203,
poz. 1966) - Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty za czynno�ci administra-
cyjne:

1) sporz¹dzenie i wydanie wyrysu z miejscowego planu zago-
spodarowania    przestrzennego Gminy - 85 z³,

2) sporz¹dzenie i wydanie wypisu z miejscowego planu zago-
spodarowania   przestrzennego Gminy - 80 z³.
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Uchwa³a Nr XII/ 77 /2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 4 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci niektórych op³at administracyjnych

§ 2. Op³atê administracyjn¹ za czynno�ci wyszczególnione w
§ 1,w formie gotówkowej, uiszcza siê w kasie Urzêdu Gminy w
£ambinowicach.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £ambi-
nowice.

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

                                                                         Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                                                                   Micha³ Serafin

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,
162, 1568) 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 188, poz. 1840,  Nr 203, poz. 1966) art. 6 ust.9 ustawy z
dnia  10 pa�dziernika 2002r.  ustawy o lasach (Dz. U. Nr  200,
poz. 1682, Nr 216, poz. 1826) art. 6 ust. 11 ustawy o podatku
rolnym z dnia 15 listopada 1984r. ( 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, z 2003r. Nr 110,
poz. 1039,  Nr 162, poz. 1568), Rada Gminy uchwala, co nastê-
puje:

§ 1. Dokonuje siê zmian uchwa³y Nr II/10/2002 z dnia 5 grud-
nia 2002r.  Rady Gminy £ambinowice w sprawie ustalenia wzo-
ru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w nastêpuj¹cy
sposób:

1. W  § 1 pkt 1 lit. a zmienia siê zapis za³¹cznika nr 1 w kolum-
nie 1 wierszu 7 po  wyrazach  ,,pozosta³e budynki" dodaje siê
wyrazy ,,w tym  zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku pu-
blicznego".
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Uchwa³a Nr XII/78/2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 4 grudnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr II/10/2002 z dnia 5 grudnia 2002r.  Rady Gminy £ambinowice w sprawie ustalenia wzoru formula-
rzy informacji i deklaracji podatkowych.

2. W § 1 pkt. 1 lit. a zmienia siê zapis za³¹cznika nr 1 w kolum-
nie 1 wierszu 10 po  wyrazach ,,pozosta³e budynki" dodaje siê
wyrazy ,,w tym  zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku pu-
blicznego".

3. -
4.  W  § 1 pkt 1 lit. b zmienia siê tre�æ za³¹cznika nr 2 stanowi¹-

cego za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
5.  W  § 1 pkt 2 lit. b zmienia siê tre�æ za³¹cznika nr 3 stanowi¹-

cego za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
6.  W  § 1 pkt 3 lit. b zmienia siê tre�æ za³¹cznika nr 4 stanowi¹-

cego za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £ambi-
nowice.

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

   Przewodnicz¹cy Rady Gminy
  Micha³ Serafin



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105  Poz. 2139- 8241 -



   Województwa Opolskiego Nr 105  Poz. 2140-2141

  Dziennik Urzêdowy
- 8250 -

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, 162, 1568)
art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r.
(Dz. U.  z 1993r.  Nr  94, poz. 431, z 1994r. Nr 1, poz. 3, z 1996r.
Nr91, 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,  Nr 162, poz.
1568), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Obni¿a siê �redni¹ cenê skupu ¿yta ustalon¹ na podsta-
wie komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia
17 pa�dziernika 2003 r. w sprawie �redniej ceny skupu ¿yta za
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Uchwa³a Nr  XII/81/2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie obni¿enia �redniej ceny ¿yta  bêd¹cej podstaw¹ do naliczenia podatku rolnego.

okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003 r.(M. P. Nr 49,  poz. 771),
bêd¹cej podstaw¹ obliczenia podatku rolnego na rok 2004 na
terenie Gminy £ambinowice z kwoty 34,57 z³ na kwotê 33,45 z³.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £ambi-
nowice.

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

                                                                                  Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Micha³ Serafin

Na podstawie art. 5 ust. 1 i  art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych /Dz. U. z
2002 r. Nr 9 poz. 84,  Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874
Nr 110 poz. 1039 i Nr 188 poz. 1840/ 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 Miejska w Namys³owie uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nieru-
chomo�ci dla osób fizycznych , osób prawnych , jednostek orga-
nizacyjnych , w tym spó³ek ,  nieposiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej :

1/ od budynków lub ich czê�ci
a/ mieszkalnych      - 0,52 z³  od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej,
b/zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz

od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na prowa-
dzenie dzia³alno�ci gospodarczej

         - 16,56 z³ od 1m kw. powierzchni u¿ytkowej,
c/ zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-

kresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
           - 8,11 z³ od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej,

d/ zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-
kresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych

          - 3,49 z³ od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej,
e/ gospodarczych typu : obora, chlewnia, stodo³a, komórka na

opa³, kurnik, stajnia ,szopa, owczarnia
- 3,03 z³ od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej,

   f/pozosta³ych , w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej sta-
tutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po-
¿ytku publicznego - 5,09 z³ od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej.

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 bu-
dynków     - 0,63 z³ od 1 m kw. 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  sta-
tutowej dzia³alno�ci po¿ytku  publicznego przez organizacje po-
¿ytku publicznego      - 0,17 z³ od 1 m kw. powierzchni.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci :
1/  budynki gospodarcze lub ich czê�ci wymienione w § 1

uchwa³y  pkt 1 lit. e   o powierzchni powy¿ej 100 m kw. bêd¹ce w
posiadaniu emerytów i rencistów , których jedynym �ród³em  utrzy-
mania gospodarstwa domowego jest renta lub emerytura ,  z
wyj¹tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alno�ci go-
spodarczej innej ni¿  rolnicza lub le�na ,

2/  nieruchomo�ci lub ich czê�ci  stanowi¹ce mienie gminne,
nie oddane w posiadanie zale¿ne ,

3/ budynki stanowi¹ce mienie gminne wykorzystywane przez
jednostki bud¿etowe w celu  wykonania zadañ gminy , z wyj¹tkiem
wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej ,

4/ budynki lub ich czê�ci zajête na �wietlice gminne .

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Namys³owa.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr II/21/02  Rady Miejskiej w Namys³o-
wie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci
stawek podatku od nieruchomo�ci  .

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicach og³oszeñ na terenie
Gminy Namys³ów .

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

                      Przewodnicz¹ca Rady
      Teresa Ceglecka-Zielonka
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Uchwa³a Nr XI/90/03
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 8 grudnia 2003 r.

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



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105  Poz. 2142-2143- 8251 -

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2  ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych  /Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 , Nr 200 poz. 1683 , z 2003 r. Nr 96 poz. 874
Nr 110 poz. 1039 i  Nr 188 poz. 1840/ 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. 591 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz.
558 , Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz. 1271 , Nr 214 poz. 1806 , z
2003 r. Nr 80 poz. 717/, Rada Miejska w Namys³owie uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. 1.Okre�la siê dzienne stawki op³aty targowej na placu
targowym w Namys³owie pobierane :

        wtorek i pi¹tek               pozosta³e
                dni tygodnia

1/przy sprzeda¿y artyku³ów rolnych
a/ z samochodu ciê¿arowego         13,80 z³                   8,00 z³
b/ z samochodu dostawczego,osobowego.
         przyczepy samochodowej ,wozu
         konnego i ci¹gnika z przyczep¹    8,50 z³                 4,30 z³
c/ z kosza ,wiadra, rêki                             1,60 z³                  0,90 z³
d/ z wózka rêcznego,skrzynek,stolików,
       ³ó¿ka polowego oraz roz³o¿onych
       towarów bezpo�rednio na ziemi-
       za 1 m kw. zajêtej powierzchni        2,00 z³                  0,90 z³
e/ ze straganu zadaszonego
      - za stanowisko/stó³/                          9,30 z³                 4,70 z³
2/przy sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych,
    przetworzonych przez przemys³ i
    artyku³ów przemys³owych :
a/ z samochodu ciê¿arowego         20,60 z³                 10,40 z³
b/ z samochodu dostawczego, osobowego
       i przyczepy samochodowej           13,80 z³                 8.00 z³
c/ze straganu zadaszonego
        -za stanowisko/stó³/                        9,50 z³                  4,70 z³
d/za standardowy namiot do handlu
           -do 6 m kw.                                  17,00 z³                 8,20 z³
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Uchwa³a Nr XI/91/03
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci dziennych stawek op³aty targowej .

        - powy¿ej 6 m kw. za ka¿dy 1 m kw. powierzchni
                                                                4,00 z³                     1,60 z³
e/ z wózka rêcznego,skrzynek ,stolików
        ³ó¿ka polowego oraz roz³o¿onych towarów
        bezpo�rednio na ziemi - za 1 m kw zajêtej
        powierzchni                                  4,00 z³                     1,60 z³.
2. W przypadku sprzeda¿y z dodatkowych urz¹dzeñ ustawio-

nych obok samochodów takich jak stoliki, skrzynki .³ó¿ka polowe
itp. , pobiera siê odrêbnie op³aty w wysoko�ci ustalonej w ust. 1
pkt 1 lit. d i pkt 2 lit.e   .

§ 2. 1.Op³atê targow¹ pobiera siê dziennie od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemaj¹cych
osobowo�ci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y - w czasie doko-
nywania sprzeda¿y.

2.Op³ata targowa pobierana jest przez inkasenta Urzêdu Miej-
skiego w Namys³owie .

3.Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysoko�ci 10 % po-
bieranych op³at .

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Namys³owa.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr  II/23/02  Rady Miejskiej w Namy-
s³owie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko-
�ci dziennych stawek op³aty targowej .

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ na Placu
Targowym w Namys³owie .

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

       Przewodnicz¹ca Rady
                                                                Teresa Ceglecka-Zielonka

Na podstawie art. 10 ust. 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, Nr 203 poz. 1966/ 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,
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Uchwa³a Nr XI/92/03
Rady Miejskiej w Namys³owie

z  dnia 8 grudnia 2003 r.

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

z 2003 r. Nr 80 poz. 717/, Rada Miejska w Namys³owie, uchwala
co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê  roczne stawki podatku od �rodków transpor-
towych dla osób fizycznych , osób prawnych i jednostek organi-
zacyjnych nieposiadajacych osobowo�ci prawnej od jednego
�rodka transportowego w wysoko�ci:



Dziennik Urzêdowy
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1/od samochodów ciê¿arowych wyprodukowanych do dnia
31 grudnia 1999 r.   o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu :

                                       wyposa¿onych          nie wyposa¿onych
          w  katalizator spalin       w katalizator spalin

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony  w³¹cznie
568,00 z³                              620,00 z³

b/powy¿ej 5,5 tony  do 9 ton w³¹cznie
725,00 z³                               776,00 z³

c/powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
931.00 z³                               983,00 z³

2/od samochodów ciê¿arowych wyprodukowanych od dnia 1 stycz-
nia 2000 r. o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu :

                wyposa¿onych         nie wyposa¿onych
            katalizator spalin      w katalizator spalin

a/od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
466,00 z³                             517,00  z³

b/powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
611,00 z³                             672,00  z³

c/powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
827,00 z³                             879,00  z³

3/od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym   za równowa¿ne o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej:

a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton , a mniejszej ni¿ 18 ton :
- o liczbie osi - dwie 1.187,00 z³
- o liczbie osi - trzy 1.306,00 z³
- o liczbie osi cztery i wiêcej 1.328,00 z³

b/równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton , a mniejszej ni¿ 26 ton :
- o liczbie osi - dwie 1.341,00 z³
- o liczbie osi - trzy 1.520,00 z³
- o liczbie osi - cztery i wiêcej 1.603,00 z³

c/równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton :
- o liczbie osi - dwie 1.674,00 z³
- o liczbie osi - trzy 1.755,00 z³
- o liczbie osi - cztery i wiêcej 1.805,00 z³

4/od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawiesze-
nia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej :

a/równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton , a mniejszej ni¿ 18 ton :
- o liczbie osi - dwie 1.295,00 z³
- o liczbie osi - trzy 1.365,00 z³
- o liczbie osi - cztery i wiêcej 1.380,00 z³

b/równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton , a mniejszej ni¿ 26 ton :
- o liczbie osi - dwie 1.400,00 z³
- o liczbie osi - trzy 1.626,00 z³
- o liczbie osi - cztery i wiêcej 1.686,00 z³

c/równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton :
- o liczbie osi - dwie 1.848.00 z³
- o liczbie osi - trzy 2.021,00 z³
- o liczbie osi - cztery i wiêcej 2.452,80 z³

5/od ci¹gników siod³owych i balastowych wyprodukowanych
do 31 grudnia 1999 r.   przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z
naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej ze-
spo³u pojazdów :

wyposa¿onych    nie wyposa¿onych
w katalizator spalin  w katalizator spalin

- od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.138,00 z³                          1.241,00 z³

6/od ci¹gników siod³owych i balastowych wyprodukowanych
od dnia 1 stycznia 2000 r.   przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z  naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie  ca³kowitej
zespo³u pojazdów :

wyposa¿onych nie wyposa¿onych
w katalizator spalin  w katalizator spalin

- od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.034,00 z³      1.085.00 z³

7/od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹     lub przyczep¹ , z zawieszeniem
pneumatycznym  lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  ,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów :

a/równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  do 36ton  w³¹cznie :
- o liczbie osi - dwie 1.460.00 z³
- o liczbie osi - trzy                                           1.571,00 z³

b/powy¿ej  36 ton :
- o liczbie osi - dwie                                        1.723,00 z³
- o liczbie osi - trzy 1.781,00 z³

8/od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ , z innym syste-
mem zawieszenia osi jezdnych , o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej  zespo³u pojazdów :

a/równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  do 36 ton w³¹cznie  :
- o liczbie osi - dwie 1.937,76 z³
- o liczbie osi - trzy 1.830,00 z³

b/powy¿ej  36 ton :
- o liczbie osi -dwie 2.136,00 z³
- o liczbie osi - trzy 2.548,65 z³

9/od przyczep i naczep wyprodukowanych do 31 grudnia 1999 r.,
które ³¹cznie z pojazdem  silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹za-
nych wy³¹cznie  z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez po-
datnika podatku rolnego:

 - od 7 ton i poni¿ej 12 ton                                        621,00 z³
10/od przyczep i naczep wyprodukowanych od dnia 1 stycznia

2000 r., które ³¹cznie  z pojazdem silnikowym posiadaj¹ do-
puszczaln¹ masê ca³kowit¹  od 7 ton i poni¿ej 12 ton ,  z wyj¹t-
kiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika  podatku rolnego :

 - od 7 ton i poni¿ej 12 ton                                       518.00 z³
11/od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za równowa¿ne ,które ³¹cznie z pojaz-
dem 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 :

a/równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 25 ton:
- o liczbie osi - jedna 771,00 z³
- o liczbie osi - dwie                                        796,00 z³
- o liczbie osi - trzy                                           808,00 z³

b/równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 25 ton i mniejsz¹ ni¿ 28 ton :
- o liczbie osi - jedna 831,00 z³
- o liczbie osi - dwie                                        866,00 z³
- o liczbie osi - trzy                                           878,00 z³

c/równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 28 ton  do 36 ton w³¹cznie :
- o liczbie osi - jedna 883,00 z³
-  o liczbie osi - dwie                                       890,00 z³
- o liczbie osi - trzy                                           924,00 z³

d/powy¿ej 36 ton :
- o liczbie osi - jedna 982,00 z³
- o liczbie osi - dwie          1.181,00 z³
-  o liczbie osi - trzy                                      1.187,00 z³

12/od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych , które  ³¹cznie   z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równa lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton,  z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowa-
dzon¹ przez podatnika podatku rolnego :

a/równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 25 ton :
- o liczbie osi - jedna 819,00 z³
- o liczbie osi - dwie 843,00 z³
- o liczbie osi - trzy 947,00 z³

b/równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 25 ton i mniejsz¹ ni¿ 28 ton :
- o liczbie osi - jedna 949,00 z³
- o liczbie osi - dwie           1.009,00 z³
- o liczbie osi - trzy                                        1.069,00 z³
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c/równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 28 ton  do 36 ton w³¹cznie :
- o liczbie osi - jedna 1.189,00 z³
- o liczbie osi - dwie 1.329,00 z³
- o liczbie osi  - trzy 1.447,00 z³

d/powy¿ej ni¿ 36 ton :
- o liczbie osi - jedna 1.501,00 z³
- o liczbie osi - dwie 1.756,00 z³
- o liczbie osi - trzy 1.781,00 z³

13/od autobusów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1999r.
w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia :

wyposa¿onych                nie wyposa¿onych
    w katalizator spalin           w katalizator spalin

a/ mniej ni¿ 30 miejsc
725,00 z³                               776,00 z³

b/równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.552,00 z³                       1.603,00 z³

14/od autobusów wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2000r.
w zale¿no�ci od liczby  miejsc do siedzenia :

wyposa¿onych   nie wyposa¿onych
w katalizator spalin                      w katalizator spalin

a/ mniej ni¿ 30 miejsc
621.00 z³                                672,00 z³

b/równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.448,00 z³     1.500,00 z³

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Namys³owa.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr II/22/02 Rady Miejskiej w Namys³o-
wie z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci
stawek podatku od �rodków transportowych .

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicach og³oszeñ na tere-
nie Gminy Namys³ów.

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

         Przewodnicz¹ca Rady
      Teresa Ceglecka-Zielonka

Na podstawie 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 i Nr 188
poz. 1840/  art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym /Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 , z 1994 r. Nr 1
poz.3,  z 1996 r. Nr 91 poz. 409 , z 1997 r. Nr 43 , poz. 272 i Nr
137,poz.926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875,
z 2002 r. Nr 200 poz. 1680 , z 2003 r. Nr 110 poz. 1039/, art. 6 ust.
9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym /Dz. U.
Nr  200 poz. 1682, Nr 216 poz. 1826/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U.
Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr
113 poz. 984/, Rada Miejska w Namys³owie uchwala, co nastê-
puje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Namys³owie Nr II/24/02 z
dnia 12 grudnia 2002 r.  w sprawie okre�lenia wzorów formula-
rzy zawieraj¹cych dane dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu opo-
datkowania niezbêdnych do wymiaru i poboru podatków od nie-
ruchomo�ci, rolnego oraz le�nego wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany :

1.  W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y :
1/ w czê�ci D.1:
w pkt.3  wyrazy "pozosta³e grunty" zastêpuje siê  wyrazami  :
      "pozosta³ych , w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alno�ci po¿ytku  publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego"

2/ w czê�ci D.2  :
      a/ w pkt 2 lit b wyrazy w brzmieniu : "czê�ci budynków miesz-

kalnych  zajêtych na "    zastêpuje siê wyrazami" budynków  miesz-
kalnych lub ich czê�ci zajêtych na "
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Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 8 grudnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia wzorów formularzy zawieraj¹cych dane dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu
opodatkowania , niezbêdnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomo�ci , rolnego oraz le�nego.

b/w pkt 4 wyrazy  " �wiadczenia us³ug medycznych  " zastêpuje
siê wyrazami

      "  udzielania �wiadczeñ zdrowotnych "
c/w pkt 5 lit. b wyrazy " gara¿y i innych " zastêpuje siê  wyrazami

" pozosta³ych  ,w tym  zajêtych na prowadzenie odp³atnej statuto-
wej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez   organizacje po¿ytku
publicznego"

3/ w czê�ci F  :
     po pkt 9 dodaje siê pkt 9a w brzmieniu :    "nieruchomo�ci

lub ich czê�ci zajête na   prowadzenie nieodp³atnej statutowej
dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje   po¿ytku
publicznego "

2.  W za³¹czniku nr 2 do uchwa³y  :
    1/W czê�ci D.1  :
       w pkt.3 wyrazy "pozosta³e grunty" zastêpuje siê wyrazami:
     "pozosta³ych , w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alno�ci po¿ytku     publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego"

2/ w czê�ci D.2   :
a/ w pkt 2 lit b wyrazy w brzmieniu "czê�ci budynków mieszkal-

nych zajêtych na "zastêpuje siê wyrazami" budynków mieszkal-
nych lub ich czê�ci zajêtych na"

b/w pkt 4 wyrazy " �wiadczenia us³ug medycznych  " zastêpuje
siê wyrazami "udzielania �wiadczeñ zdrowotnych "

c/w pkt 5 lit. b wyrazy " gara¿y i innych " zastêpuje siê wyraza-
mi" pozosta³ych,  w tym   zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego "

3/ w czê�ci E  :
a/ tytu³ czê�ci E otrzymuje brzmienie:
        "E . Informacja o przedmiotach zwolnionych "
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b/ po pkt 9 dodaje siê pkt 9a w brzmieniu:
        "nieruchomo�ci lub ich czê�ci zajête na prowadzenie nie-

odp³atnej statutowej dzia³alno�ci   po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego" .

3. W za³¹czniku nr 3 do uchwa³y :
     W czê�ci E :
      Tytu³ czê�ci E otrzymuje brzmienie :  "E . Zwolnienia w

podatku rolnym od gruntów".

4.  W za³¹czniku nr 4 do uchwa³y :
     W czê�ci  E :
     Tytu³ czê�ci E  otrzymuje brzmienie :  "E . Zwolnienia w

podatku rolnym od gruntów".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Namys³o-
wa .

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ na terenie
Gminy Namys³ów .

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

         Przewodnicz¹ca Rady
         Teresa Ceglecka-Zielonka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 5 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,
Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840) - Rada Miasta Opola uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od nieru-
chomo�ci:

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

bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków          - 0,53 z³ od 1 m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych          - 3,19 z³ od 1 ha powierzchni;

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego           - 0,11 z³ od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich czê�ci mieszkalnych
    - 0,44 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

3) od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alno�ci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej:

a) 15,26 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, gdy powierzch-
nia zajêta na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej nie prze-
kracza 200 m2;

b) 16,44 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, gdy powierzch-
nia zajêta na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej jest wiêk-
sza ni¿ 200 m2  a mniejsza lub równa 2.000 m2;
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Uchwa³a Nr XXI/187/03
Rady Miasta Opola

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od nieruchomo�ci na terenie Miasta Opola.

c) 17,39 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, gdy powierzch-
nia zajêta na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej jest wiêk-
sza od 2.000 m2;

4) od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia-
³alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-
ria³em siewnym     - 7,61 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

5) od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia-
³alno�ci gospodarczej w zakresie udzielania �wiadczeñ zdro-
wotnych     - 3,48 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

6) od budynków pozosta³ych lub ich czê�ci, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku pu-
blicznego przez organizacje po¿ytku publicznego

    - 5,45 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

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

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2003 r. traci moc uchwa³a Nr III/15/02
Rady Miasta Opola z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podat-
ków i op³at lokalnych na terenie miasta Opola oraz uchwa³a j¹
zmieniaj¹ca Nr VI/51/03 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia
2003 r.  w zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Opola.

§ 4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz.
1039, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840, Nr 203, poz. 1966) -
Rada Miasta Opola uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od �rod-
ków transportowych:

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

1) posiadaj¹cych urz¹dzenia s³u¿¹ce do ochrony �rodowiska:
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w sprawie podatku od �rodków transportowych na terenie Miasta Opola.

Samochody wyprodukowane: 
[ 

 

 

 

Dopuszczalna masa ca³kowita 
po 1998 r. w 1998 r. i wcze�niej 

a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie  558,00 z³  579,00 z³ 

b) powy¿ej 5,5 t do 7,5 t w³¹cznie  620,00 z³  672,00 z³ 

c) powy¿ej 7,5 t do 9,0 t w³¹cznie  724,00 z³  879,00 z³ 

d) powy¿ej 9,0 t i poni¿ej 12,0 t  826,00 z³  930,00 z³ 

 

2) nie posiadaj¹cych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ochrony �rodo-
wiska:

Samochody wyprodukowane: 
 
 
 
 

Dopuszczalna masa ca³kowita 
po 1998 r. w 1998 r. i wcze�niej 

a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie  599,00 z³  619,00 z³ 

b) powy¿ej 5,5 t do 7,5 t w³¹cznie  724,00 z³  829,00 z³ 

c) powy¿ej 7,5 t do 9,0 t w³¹cznie  983,00 z³  1.034,00 z³ 

d) powy¿ej 9,0 t i poni¿ej 12,0 t 
 

 1.034,00 z³  1.138,00 z³ 

 

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

[ 
 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa ca³kowita 

 

Osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równowa¿ne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
[ 
 

a) dwie osie - 
 równa lub wy¿sza ni¿ 12 t  

 

 1.034,00 z³ 

 

 1.344,00 z³ 

b) trzy osie - 
 równa lub wy¿sza ni¿ 12 t 

 

 1.138,00 z³ 

 

 1.577,00 z³ 

c) cztery osie i wiêcej - 
 równa lub wy¿sza ni¿ 12 t 

 

 1.655,00 z³ 

 

 2.452,80 z³ 

 

3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych 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) posiadaj¹cych urz¹dzenia s³u¿¹ce do ochrony �rodowiska:

Ci¹gniki wyprodukowane: 
 
 
 
 

Masa ca³kowita 
po 1998 r. w 1998 r. i wcze�niej 

a) od 3,5 t do 8 t w³¹cznie  879,00 z³  982,00 z³ 

b) powy¿ej 8 t i poni¿ej 12 t  1.241,00 z³  1.344,00 z³ 

 

2) nie posiadaj¹cych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ochrony �rodo-
wiska:

Ci¹gniki wyprodukowane: 
[ 
 

 
 

Masa ca³kowita 
po 1998 r. w 1998 r. i wcze�niej 

a) od 3,5 t do 8 t w³¹cznie  1.034,00 z³  1.138,00 z³ 

b) powy¿ej 8 t i poni¿ej 12 t  1.396,00 z³  1.447,00 z³ 

 

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

[ 

 
 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa ca³kowita 

 

Osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równowa¿ne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

[ 
 

 

a) dwie osie - 
 równa lub wy¿sza ni¿ 12 t  

 

 1.412,33 z³ 

 

 1.937,76 z³ 

b) trzy osie - 
 równa lub wy¿sza ni¿ 12 t  
 do 36 t w³¹cznie  

 

 1.396,00 z³ 

 

 1.758,00 z³ 

c) trzy osie � 
 powy¿ej 36 t 
 

 

 1.722,97 z³ 

 

 2.548,65 z³ 

 

5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego:

1) od 7 ton i poni¿ej 12 ton:

Przyczepy i naczepy wyprodukowane: 
 
 

 
 

Masa ca³kowita 
po 1998 r. w 1998 r. i wcze�niej 

a) od 7 t do 10 t w³¹cznie  310,00 z³  413,00 z³ 

b) powy¿ej 10 t i poni¿ej 12 t  621,00 z³  724,00 z³ 

 

2) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton:
[ 

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa ca³kowita 

 

Osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równowa¿ne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
 

a) jedna o� - 
 równa lub wy¿sza ni¿ 12 t  

 

 827,00 z³ 

 

 930,00 z³ 

b) dwie osie - 
 od 12 t do 36 t w³¹cznie  

 

 1.034,00 z³ 

 

 1.447,00 z³ 

c) dwie osie � 
 powy¿ej 36 t 

 

 1.150,00 z³ 

 

 1.700,00 z³ 

d) trzy osie - 
 równa lub wy¿sza ni¿ 12 t 

 

 983,00 z³ 

 

 1.281,00 z³ 

 

6. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
1)posiadaj¹cych urz¹dzenia do ochrony �rodowiska:

Autobusy wyprodukowane: 
 

 

 

 

Liczba miejsc do siedzenia 
po 1998 r. w 1998 r. i wcze�niej 

a) do 15 miejsc w³¹cznie  362,00 z³  413,00 z³ 

b) powy¿ej 15 i mniej ni¿ 30 miejsc  672,00 z³  724,00 z³ 

c) równa lub wy¿sza ni¿ 30 miejsc  1.034,00 z³  1.551,00 z³ 
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2) nie posiadaj¹cych urz¹dzeñ do ochrony �rodowiska:

Autobusy wyprodukowane: 
 

 

 

 

 

Liczba miejsc do siedzenia 
po 1998 r. w 1998 r. i wcze�niej 

a) do 15 miejsc w³¹cznie  413,00 z³  466,00 z³ 

b) powy¿ej 15 i mniej ni¿ 30 miejsc  724,00 z³  776,00 z³ 

c) równa lub wy¿sza ni¿ 30 miejsc  1.138,00 z³  1.655,00 z³ 

 

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2003 r. traci moc uchwa³a Nr III/15/02
Rady Miasta Opola z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podat-
ków i op³at lokalnych na terenie Miasta Opola oraz uchwa³a j¹

zmieniaj¹ca Nr VI/51/03 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia
2003 r.  w zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Opola.

§ 4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 19 pkt 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110,
poz. 1039, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840) - Rada Miasta
Opola uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Ustala siê wysoko�æ dziennej stawki op³aty targowej
na terenie Miasta Opola w wysoko�ci 9,00 z³ za 1 m2 zajêtej
powierzchni, za wyj¹tkiem:

1) targowisk "Cytrusek", "Centrum", "Centru�" i innych zorga-
nizowanych targowisk zlokalizowanych na terenach stanowi¹-
cych w³asno�æ spó³dzielni mieszkaniowych i terenach prywat-
nych, gdzie ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej w wyso-
ko�ci 4,50 z³ za 1 m2;

2) gie³d samochodowych, gdzie ustala siê dzienn¹ stawkê
op³aty targowej za pojazdy i towary wystawione do sprzeda¿y
odpowiednio:

a) autobusy, samochody dostawcze o ³adowno�ci powy¿ej
2,5 t, samochody ciê¿arowe powy¿ej 3,5 t, ci¹gniki z naczep¹

                                                                                    - 20,00 z³/szt.;
b) samochody osobowe, ci¹gniki rolnicze, samochody do-

stawcze do 2,5 t, ci¹gniki siod³owe, przyczepy do samochodów,
przyczepy campingowe - 15,00 z³/szt.;

c) przyczepy do motocykli, motocykle, motorowery, skutery
                                                                                   - 10,00 z³/szt.;
d) sprzeda¿ czê�ci do pojazdów samochodowych oraz innych

towarów - 5,50 z³ za 1 m2 zajêtej powierzchni;
3) handlu obwo�nego dokonywanego z samochodu

                                                                                               - 15,00 z³.
2. Targowiskiem zorganizowanym, o którym mowa w ust. 1,

jest obszar, na którym handel targowy prowadzony jest w spo-
sób przestrzennie skupiony, za zgod¹ w³a�ciciela terenu i pod
jego nadzorem.

2147

Uchwa³a Nr XXI/189/03
Rady Miasta Opola

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie op³aty targowej na terenie Miasta Opola.

§ 2. Wysoko�æ op³aty targowej nie mo¿e przekroczyæ 579,32 z³
dziennie.

§ 3. Op³atê targow¹ zale¿n¹ od zajmowanej powierzchni po-
biera siê za ka¿dy rozpoczêty 1 m2 zajêtej powierzchni.

§ 4. 1. Zwalnia siê z op³aty targowej handel kwiatami, owoca-
mi i warzywami uzyskanymi z w³asnej dzia³ki - zajmuj¹cy 1 m2

powierzchni handlowej w zakresie, w jakim jest dokonywany
przez emerytów, rencistów i inwalidów.

2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, s¹ zobowi¹zani do
okazywania na wezwanie inkasenta dokumentów uprawniaj¹-
cych do korzystania ze zwolnienia pod rygorem utraty prawa do
zwolnienia.

§ 5. Dowodem uiszczenia op³aty targowej jest pokwitowanie
wydane przez inkasenta.

Inkasenci pobieraj¹cy op³atê s¹ zobowi¹zani wydaæ podmio-
towi uiszczaj¹cemu op³atê urzêdowy dowód wp³aty za pobran¹
kwotê, który podmiot zachowuje do kontroli pod rygorem pobra-
nia ponownej op³aty.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2003 r. traci moc uchwa³a Nr III/15/02
Rady Miasta Opola z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podat-
ków i op³at lokalnych na terenie Miasta Opola oraz uchwa³a j¹
zmieniaj¹ca Nr VI/51/03 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia
2003 r.  w zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Opola.

§ 8. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 18, art. 19 pkt 1d ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110,
poz. 1039, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840) - Rada Miasta
Opola uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynno�ci urzêdowe
nie objête op³at¹ skarbow¹, a wykonywane przez organy Gminy:

1) za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Miasta Opola przygotowane
w oparciu o przeprowadzon¹ analizê wniosku i ustalenie nie-
zbêdnego zakresu czê�ci opisowej i graficznej:

a)czê�æ opisowa do 10 stron formatu A-4                    50,00 z³
powy¿ej 10 stron formatu A-4         100,00 z³

b) czê�æ graficzna-kopia fragmentu planu format A-4 10,00 z³

2148

Uchwa³a Nr XXI/190/03
Rady Miasta Opola

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie op³aty administracyjnej na terenie Miasta Opola.

za formaty wiêksze                                                 wielokrotno�æ
                                                                                    A-4 x 10,00 z³
nie wiêcej ni¿ 193,31 z³.

§ 2. Op³ata administracyjna jest p³atna gotówk¹ w kasie Urzê-
du Miasta Opola po wykonaniu czynno�ci urzêdowych wymie-
nionych w § 1.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2003 r. traci moc uchwa³a Nr III/15/02
Rady Miasta Opola z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podat-
ków i op³at lokalnych na terenie Miasta Opola oraz uchwa³a j¹
zmieniaj¹ca Nr VI/51/03 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia
2003 r.  w zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Opola.

§ 5. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski

2149

Uchwa³a Nr XXI/191/03
Rady Miasta Opola

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od posiadania psów na terenie Miasta Opola.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), 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, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840) - Rada Miasta Opola
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Ustala siê na obszarze miasta Opola stawkê podatku
od posiadania psów w wysoko�ci 20,00 z³ rocznie od jednego
psa.

2. Emerytom i rencistom w wieku do 65 lat, prowadz¹cym
samodzielnie gospodarstwo domowe, obni¿a siê ustalon¹ staw-
kê podatku tylko od jednego psa do 10,00 z³ rocznie.

§ 2. Podatku nie pobiera siê za psy, które nie przekroczy³y
trzeciego miesi¹ca ¿ycia.

§ 3. 1. Podatek p³atny jest z góry bez wezwania do 31 marca
ka¿dego roku lub w ci¹gu 2 tygodni od dnia wej�cia w posiada-
nie psa powy¿ej 3-go miesi¹ca ¿ycia.

2. Posiadacze psów zamieszkali w budynkach komunalnych
i spó³dzielczych uiszczaj¹ podatek w siedzibie w³a�ciwej admi-
nistracji mieszkaniowej.

3. Posiadacze psów zamieszkali w budynkach prywatnych i
zak³adowych uiszczaj¹ podatek w kasie Urzêdu Miasta Opola.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2003 r. traci moc uchwa³a Nr III/15/02
Rady Miasta Opola z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podat-
ków i op³at lokalnych na terenie miasta Opola oraz uchwa³a j¹
zmieniaj¹ca Nr VI/51/03 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia
2003 r.  w zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Opola.

§ 6. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr  23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), 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 110, poz.
1039, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840) - Rada Miasta Opola
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/02 Rady Miasta Opola z dnia 12 grud-
nia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy podatku od nierucho-
mo�ci zmienionej uchwa³¹ Nr VI/52/03 Rady Miasta Opola z
dnia  30 stycznia 2003 r. w za³¹cznikach  nr 1, 2, 3 wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

1) w pkt 1 lit. c)  otrzymuje brzmienie:
     "pozosta³e, w tym zajête na prowadzenie odp³atnej statuto-

wej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego",

2) w pkt. 3 lit "a" otrzymuje brzmienie:
"a) gdy powierzchnia zwi¹zana z prowadzeniem dzia³alno�ci

gospodarczej nie  przekracza 200 m2",
3) w pkt. 3 lit. "b" otrzymuje brzmienie:
"b) gdy powierzchnia zwi¹zana z prowadzeniem dzia³alno�ci

gospodarczej jest wiêksza ni¿ 200 m2 a mniejsza lub równa
2000 m2",

4) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
    "Budynki pozosta³e lub ich czê�ci, w tym zajête na prowa-

dzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Opola.

§ 3. 1.  Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski

2150

Uchwa³a Nr XXI/192/03
Rady Miasta Opola

z dnia 10 grudnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomo�ci.

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 pó�n. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o
podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z pó�n. zm.),
Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Obni¿a siê �redni¹ cenê skupu ¿yta, okre�lon¹ w komu-
nikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia
17 pa�dziernika 2003r. w sprawie �redniej ceny skupu ¿yta za
okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003 roku, z kwoty 34,57 z³
za 1q do kwoty 33,45 z³ za 1q.

2151

Uchwa³a Nr XV/83/03
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku rolnego.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy w
Paczkowie.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXXI/250/2001 Rady Miejskiej w
Paczkowie z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie obni¿enia ceny
¿yta dla celów obliczenia podatku rolnego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r. i pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Wac³aw Æwik
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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 pó�n. zm.), 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 z
pó�n. zm.), Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co nastêpuje:

2152

Uchwa³a Nr XV/84/03
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od nieruchomo�ci.

Wyszczególnienie 
 

j.m. 
Stawka podatku 

(w z³otych) 

1. Zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci 
gospodarczej, bez wzglêdu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

 
m2 0,54  

2. Pod jeziorami, gruntów zajêtych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  ha 3,41 

3. Pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie 
odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku 
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 
(Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 874) 

m2 0,06 

 

§ 1. Ustala siê stawki roczne podatku od nieruchomo�ci, któ-
re wynosz¹:

1. Od powierzchni gruntów:

2. Od powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czê�ci:

Wyszczególnienie 
 

j.m. 
Stawka podatku 

(w z³otych) 

1. Mieszkalnych  
m2 0,44 

2. Zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci 
gospodarczej 

m2 16,00 

3. Zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materia³em siewnym 

m2 6,97 

4. Zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci 
gospodarczej w zakresie udzielania �wiadczeñ 
zdrowotnych 

m2 3,00 

5. Pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie 
odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku 
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 
(Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 874) 

m2 5,34 
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3. Od budowli lub ich czê�ci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia-
³alno�ci gospodarczej - 2% ich warto�ci , o której mowa w prze-
pisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzieñ 1 stycznia
roku podatkowego, stanowi¹ca podstawê obliczania amortyza-
cji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w
przypadku budowli ca³kowicie zamortyzowanych - ich warto�ci z
dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu
amortyzacyjnego oraz z zastrze¿eniem postanowieñ art. 4 ust. 3
- 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokal-
nych.

§ 2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci powierzchniê w
budynkach pozosta³ych, o których mowa w  § 1 ust. 2 pkt. 5
nale¿¹cych do emerytów i rencistów.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr III/16/02 Rady Miejskiej w Paczko-
wie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci
stawek podatku od nieruchomo�ci i zwolnieñ w tym podatku.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r. i pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Wac³aw Æwik

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 pó�n. zm.), art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.
84 z pó�n. zm.), Rada Miejska w Paczkowie uchwala co, nastê-
puje:

§ 1. Ustala siê stawki dzienne op³aty targowej za prowadze-
nie handlu na targowisku, które wynosz¹:

- z samochodu ciê¿arowego bez przyczepy 17,00 z³
- z samochodu ciê¿arowego z przyczep¹ 26,00 z³
- z samochodu dostawczego 15,00 z³
- z samochodu osobowego 10,00 z³
- z samochodu osobowego z przyczep¹ 15,00 z³
- za 1m2 sto³u   8,00 z³
- za 1m2 placu   7,00 z³

§ 2. Op³ata targowa jest p³atna przed rozpoczêciem handlu.
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Uchwa³a Nr XV/85/03
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie op³aty targowej.

§ 3. 1.Pobór op³aty targowej w drodze inkasa powierza siê
Bibliotece Publicznej w Paczkowie.

2.Zobowi¹zuje siê Bibliotekê Publiczn¹ do wp³aty pobranej
op³aty targowej do kasy Urzêdu Miejskiego i jej rozliczeñ w ter-
minach tygodniowych.

3.Tytu³em wynagrodzenia za pobór op³aty targowej Biblioteka
Publiczna otrzymuje prowizjê w wysoko�ci 1% zainkasowanej
op³aty.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr III/15/02 Rady Miejskiej w Paczko-
wie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie op³aty targowej.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dnie 1 stycznia 2004r. i podle-
ga og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Wac³aw Æwik

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

§ 1.1.Ustala siê na terenie Gminy Paczków  roczne stawki
podatku od posiadania psów przez osoby fizyczne, które wy-
nosz¹:

- od pierwszego psa 15,00 z³
- od drugiego psa i nastêpnych 30,00 z³

2. Obni¿a siê stawkê podatku od pierwszego psa o 50 % tj.
kwotê 7,50 z³ emerytom i rencistom.
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Uchwa³a Nr XV/86/03
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 2. Podatek p³atny jest bez wezwania do kasy lub na rachu-
nek bankowy Urzêdu Miejskiego w Paczkowie w terminie do
dnia 15 maja ka¿dego roku lub w ci¹gu dwóch tygodni od daty
wej�cia w posiadanie psa.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr III/18/02  Rady Miejskiej w Paczko-
wie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie podatku od posiadania
psów.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r. i pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Wac³aw Æwik
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591
z pó�n. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z pó�n. zm.),
Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od �rodków transportowych wy-
nosz¹:

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton z tym, ¿e w zale¿no�ci od
dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu, stawki podatku okre-
�la za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej 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 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 z tym, ¿e w zale¿no�ci od dopuszczalnej masy ca³kowitej
zespo³u pojazdów, stawki podatku okre�la za³¹cznik nr 3 do ni-
niejszej uchwa³y,

4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³ko-
witej zespo³u pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku
okre�la za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y,

5) od przyczepy lub 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, stawkê
podatku okre�la za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y,
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Uchwa³a Nr XV/87/03
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od �rodków transportowych.

6) od przyczepy lub 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 tym,
¿e w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okre�la za³¹cz-
nik nr 6 do niniejszej uchwa³y,

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

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Pacz-
kowie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci
stawek podatku od �rodków transportowych i zwolnieñ w tym
podatku.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r. i pod-
lega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Wac³aw Æwik

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XV/87/03

Rady Miejskiej
z dnia 11 grudnia 2003 r.

Dopuszczalna masa ca³kowita 
 (w tonach) 

Stawka podatku 
(w z³otych) 

od 3,5 do 5,5 w³¹cznie 200,00 

powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie 250,00 

powy¿ej 9 i poni¿ej 12 350,00 
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y  Nr XV/87/03

Rady Miejskiej
z dnia 11 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 13 100,00 250,00 

13 14 145,00 395,00 

14 15 395,00 555,00 

15  555,00 1255,00 

Trzy osie 

12 17 145,00 300,00 

17 19 250,00 510,00 

19 21 510,00 660,00 

21 23 660,00 1015,00 

23 25 1015,00 1580,00 

25  1035,00 1600,00 

Cztery osie i wiêcej 

12 25 660,00 670,00 

25 27 670,00 1045,00 

27 29 1045,00 1655,00 

29 31 1655,00 2452,80 

31  1655,00 2452,80 

 

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y  Nr XV/87/03

Rady Miejskiej
z dnia 11 grudnia 2003 r.Dopuszczalna masa ca³kowita 

 (w tonach) 
Stawka podatku 

 (w z³otych) 

od 3,5 i poni¿ej 12 400,00 

 

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y  Nr XV/87/03

Rady Miejskiej
z dnia 11 grudnia 2003 r.

Liczba osi i 
dopuszczalna masa 
ca³kowita zespo³u 

pojazdów:  
ci¹gnik siod³owy + 

naczepa,  
ci¹gnik balastowy + 

przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w z³otych) 

Nie 
mniej ni¿ 

Mniej ni¿ 

O� jezdna (osie) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem 

uznanym za równowa¿ne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 

12 18 200,00 450,00 

18 25 270,00 485,00 

25 31 565,00 920,00 

31  1415,00 1937,76 

Trzy osie 

12 40 1250,00 1725,00 

40  1725,00 2548,65 
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Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr XV/87/03

Rady Miejskiej
 z dnia 11 grudnia 2003 r.

 

Dopuszczalna masa ca³kowita 
 (w tonach) 

Stawka podatku 
 (w z³otych) 

od 7 i poni¿ej 12 216,00 

Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr XV/87/03

Rady Miejskiej
z dnia 11 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 (osie) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowa¿ne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna o� 

12 18 100,00 180,00 

18 25 180,00 320,00 

25  320,00 565,00 

Dwie osie 

12 28 215,00 310,00 

28 33 615,00 850,00 

33 38 850,00 1295,00 

38  1150,00 1700,00 

Trzy osie 

12 38 680,00 945,00 

38  945,00 1285,00 

 

Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr XV/87/03

Rady Miejskiej
z dnia 11 grudnia 2003 r.

Ilo�æ miejsc do siedzenia 
Stawka podatku 

 (w z³otych) 

do 15 miejsc 300,00 

powy¿ej 15 do 29 miejsc 649,00 

równej lub wy¿szej 30 miejsc 1428,00 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z pó�n.
zm.) w zwi¹zku z 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.), Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/02 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia
2002r. w sprawie okre�lenia wzorów formularzy do wymiaru i
poboru podatku od nieruchomo�ci wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

1. We wzorze formularza p.n. "Informacja o nieruchomo�ciach
i obiektach budowlanych" w czê�ciach  C pkt 1 ppkt 3 oraz  C
pkt. 2 ppkt. 5 dotychczasowy zapis "Pozosta³e" otrzymuje nastê-
puj¹ce brzmienie "Pozosta³e, w tym zajête na prowadzenie od-
p³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez orga-
nizacje po¿ytku publicznego (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 874)".

2156

Uchwa³a Nr XV/88/03
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/17/02 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia wzorów formularzy
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomo�ci.

2. We wzorze formularza p.n. "Deklaracja na podatek od nie-
ruchomo�ci" w czê�ciach:  C, pkt 1, ppkt 3; C, pkt 2, ppkt 5; D,
pkt 1, ppkt 3 oraz D, pkt 2, ppkt 5  dotychczasowy zapis "Pozosta-
³e" otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie "Pozosta³e, w tym zajête
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku pu-
blicznego przez organizacje po¿ytku publicznego (Dz.U. z 2003r.
Nr 96, poz. 874)".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Paczków.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Wac³aw Æwik

           Poz.2155-2156- 8263 -
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105

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, Nr113, poz.984, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 ;z 2003r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 186, poz.1888), Rada Gminy
Pakos³awice uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Roczne stawki podatku od �rodków transportowych wy-
nosz¹:

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej 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 1do niniejszej uchwa³y,

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej 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 przystosowane-
go do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej 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 przystosowane-
go do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿
12 ton w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowi-
tej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okre�la za-
³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y,
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Uchwa³a Nr XII/42/03
Rady Gminy Pakos³awice

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od �rodków transportowych.

5) od przyczepy lub naczepy, 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 podatnika podatku rolnego, stawkê
podatku okre�la za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y,

6) od przyczepy lub naczepy, 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, z tym, ¿e
w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masie ca³kowitej po-
jazdu 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 mniejszej uchwa³y.

§ 2. Zwalnia siê z podatku autobusy s³u¿¹ce wy³¹cznie do
przewozu dzieci do szkó³.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXXV/148/02 Rady Gminy w Pako-
s³awicach z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie podatku od �rod-
ków transportowych.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Boles³aw Moraczewski

                                         Za³¹cznik nr 1
 do uchwa³y

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 500,00 550,00 

powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie 800,00 850,00 

powy¿ej 9 i poni¿ej 12 1000,00 1100,00 

 

           Poz.2157- 8270 -



                                                                                                   Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita 

/ w tonach/ 

Stawka podatku w z³otych 

nie mniej ni¿ 

 

mniej ni¿ 

 

o� jezdna (osie) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równowa¿ne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

 

Dwie osie 

12 15 1350,00 1400,00 

15  1350,00 1400,00 

Trzy osie 

12 19 1300,00 1350,00 
19 25 1520,00 1576,31 

25  1520,00 l 576,31 
Cztery osie i wiêcej 

12 25 1470,00 1520,00 

25 29 1750,00 1800,00 

29 31 1750,00 2452,80 

31  1750,00 2452,80 

 

                                                                                                           Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y 
 

Stawka podatku w z³otych 
Dopuszczalna masa ca³kowita /w tonach/ 

 
spe³nia norm y czysto�ci 
spalin EURO lub posiada 

katalizator 

pozosta³e 

 

od 3,5 i poni¿ej 12 1000,00 1050 

                                                                                                    

                                                                                                           Za³¹cznik nr 4 do uchwa³y 

 

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 system y 
zawieszenia 

osi 

jezdnych 

 

Dwie osie 

12 31 1500,00 1680,00 

31  1500,00 l 937,76 

Trzy osie 

12 40 1650,00 1800,00 

40  1722,97 2 548,65 
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105

                                                                                                           Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y 

 

Dopuszczalna mas ca³kowita /w tonach/ Stawk podatku w z³otych 
     
 od 7 i poni¿ej 12  350,00 

 

                                                                                                           Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y 

 

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 18 650,00 700,00 
18 25 800,00 850,00 

25  800,00 850,00 
Dwie osie 

12 33 750,00 1120,00

33 38 849,94 l 291,07 

38  l 149,03 l 699,87 
Trzy osie 

12 38 750,00 950,00 

38  960,00 1300,00 

 

Za³¹cznik nr 7 do uchwa³y 

Stawka podatku w z³otych 

Ilo�æ miejsc do siedzenia 

 

spe³nia normy czysto�ci 

spalin EURO lub posiada 

katalizator 

pozosta³e 

 

 

do 15 miejsc 1350,00 l400,00 

powy¿ej 15 do 29 miejsc 1350,00 1400,00 

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1700,00 1800,00 
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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 2001 r. Nr 142, poz.1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 10 i art. art.13 i 14
ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (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 186, poz.1888), Rada
Gminy Pakos³awice uchwala, co  nastêpuje  :

§ 1. Okre�la siê stawkê podatku od posiadania psów w wy-
soko�ci 25 z³  od jednego psa.

§ 2. Podatku nie pobiera siê w przypadkach okre�lonych w
art. 13 ust.2 cytowanej na wstêpie ustawy oraz od osób prowa-
dz¹cych samodzielne gospodarstwo domowe - od jednego psa.
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Uchwa³a Nr XII / 43 / 03
Rady Gminy Pakos³awice

z  dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie wysoko�ci stawki podatku od posiadania psów.

§ 3. Podatek jest p³atny do 31 marca ka¿dego roku w kasie
Urzêdu Gminy w Pakos³awicach.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pako-
s³awice.

§ 5. Uchwala podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Boles³aw Moraczewski

 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), art. 5
ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i op³atach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,
poz.683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 186,
poz.1888), Rada Gminy Pakos³awice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê stawki podatku od nieruchomo�ci na 2004 rok:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej, bez

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

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

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

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

od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na prowa-
dzenie dzia³alno�ci  gospodarczej - od 1 m2 powierzchni u¿ytko-
wej                                              - 15,00 z³

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

powierzchni u¿ytkowej           - 8,11 z³

2159

Uchwa³a Nr XII/44/03
Rady Gminy Pakos³awice

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od nieruchomo�ci .

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-
kresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej                       -  3,49 z³

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej sta-
tutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po-
¿ytku  publicznego - od 1 m2  powierzchni  u¿ytkowej    -  3,00 z³

3) od budowli   2 % ich warto�ci.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
1) nieruchomo�ci u¿ytkowane przez:
a) ochotnicze stra¿e po¿arne,
b) instytucje kultury,
c) kluby i stowarzyszenia sportowe pod warunkiem, ¿e nie

jest w nich prowadzona dzia³alno�æ gospodarcza,
2) budynki i budowle zwi¹zane z procesem poboru i uzdatnia-

nia wody, ruroci¹gi i przewody sieci rozdzielczej wody.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pako-
s³awice.

§ 4. Uchwala podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Boles³aw Moraczewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr105

     Poz. 2158-2159- 8273 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105

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, Nr113, poz.984, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 18 i art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia1991r. 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 186, poz.1888), Rada Gminy Pakos³awice uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la  siê  stawki op³at administracyjnych za nastêpu-
j¹ce czynno�ci urzêdowe:

1.Za  wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzen-
nego   - 20,00 z³.

2.Za  wydanie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzen-
nego   - 30,00 z³.
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Uchwa³a Nr XII/45/03
Rady Gminy Pakos³awice

z dnia  11 grudnia 2003 r.

w  sprawie  ustalenia wysoko�ci stawek  op³at administracyjnych na terenie Gminy Pakos³awice.

§ 2. Powy¿sze op³aty uiszcza siê w kasie Urzêdu Gminy w
Pakos³awicach w dniu dokonania czynno�ci administracyjnych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pako-
s³awice.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Boles³aw Moraczewski

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),  art.10, art. 12 ust.4 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), Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a  Nr 98/XII/2003
Rady  Miejskiej  w  Praszce

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od �rodków transportowych.

§ 1. Roczne stawki podatku od �rodków transportowych wy-
nosz¹:

1.  Od samochodu ciê¿arowego o  dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5t i poni¿ej 12t:

 

Stawka podatku w z³otych 

Dopuszczalna masa 

ca³kowita/w tonach/ 

Rok produkcji 

samochodu 

Spe³nia normy 

czysto�ci spalin 

EURO lub posiada 

katalizator 

 

pozosta³e 

Do 1995r 

 

450,00 500,00 

Od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie 
Po 1995r 350,00 

 

400,00 

Do1995r 600,00 

 

630,00 

Powy¿ej 5,5t do 9 t w³¹cznie 
Po 1995r 550,00 

 

600,00 

Do1995r 800,00 

 

850,00 

Powy¿ej 9 t i poni¿ej 12 t 
Po 1995r 750,00 

 

800,00 
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Liczba osi Dopuszczalna masa 

ca³kowita 

Stawka podatku w z³otych 

 nie mniej ni¿ mniej ni¿ O� jezdna (osie) 

 z zawieszeniem 

pneumatycznym lub  

zawieszeniem 

uznawanym za 

równowa¿ne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

12 

 

      13             850,00          860,00 

13 

 

      14             870,00          880,00 

14 

 

      15             890,00          900,00 

 

 

 

 

2 
 

15 

 

                 970,00       1.300,00 

12 

 

      17             910,00         940,00 

17 

 

      19             920,00         930,00 

19 

 

      21             940,00         950,00 

21 

 

      23             960,00       1.200,00 

23 

 

      25 

 

         1.100,00       1.600,00 

 

 

 

 

 

 

3 

25 

 

          1.250,00       1.650,00 

12 

 

      25             970,00         980,00 

25 

 

      27           1.150,00       1.300,00 

27 

 

      29           1.200,00       1.670,00 

29 

 

      31           1.660,00       2.452,80 

 

 

 

4 

i wiêcej 

31 

 

           1.680,00       2.452,80 
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2. Od samochodu ciê¿arowego o  dopuszczalnej masie ca³-
kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12t:



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105

Stawka podatku w z³otych 

Dopuszczalna  masa 

ca³kowita  w  tonach 
Rok produkcji 

Spe³nia normy 

czysto�ci spalin EURO 

lub posiada katalizator 

   pozosta³e 

Do 1995r 

 
800,00 850,00 

Od 3,5 t i poni¿ej 12 

ton 
Po 1995r 

 

600,00 

 

700,00 

 

Liczba osi 

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 

uznawanym za 

równowa¿ne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

12 

 

      18 760,00 820,00 

18 

 

      25 860,00 920,00 

25 

 

      31 1.300,00 1.700,00 

 

 

 

 

2 
 

31 

 

     1.430,00 1.937,76 

12 

 

      40 1.400,00 1.750,00 
3 

40 

 

 1.740,00 2.548,65 
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3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i  poni¿ej 12 ton:

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



Dopuszczalna masa 

ca³kowita zespo³u w 

tonach 

Rok produkcji Stawka podatku w z³otych 

Od 7 ton  i poni¿ej 12 ton Do 1995r 

 

700,00 

Od 7 ton i poni¿ej 12 ton Po 1995r 

 

600,00 

 

Liczba osi 

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 

uznawanym za 

równowa¿ne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

12 18 

 

550,00 650,00 

18 25 

 

580,00 680,00 

 

 

1 
 

 
25  

 

720,00 770,00 

12 28 

 

800,00 810,00 

28 33 

 

820,00 860,00 

33 38 

 

1.100,00 1.320,00 

 

2 

38  

 

1.200,00 1.700,00 

12 38 

 

950,00 1.150,00 
 

3 38  

 

960,00 1.350,00 
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5.Od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t i poni-
¿ej 12t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rol-
nicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

6. Od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹  dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 t z wyj¹tkiem zwi¹zanych     wy³¹cznie z dzia³alno-
�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105

Stawka podatku w z³otych 

Liczba miejsc do 

siedzenia 
Rok produkcji 

spe³nia normy 

czysto�ci spalin 

EURO lub posiada 

katalizator 

pozosta³e 

   Do 1995 r 

    
600,00 700,00  

Do 15 miejsc do 

siedzenia    Po 1995 r 

 
550,00 650,00 

Do 1992 r 800,00 

 

1.000,00 
Powy¿ej 15 do 29 

miejsc do siedzenia Po 1992 r 750,00 

 

950,00 

Do 1992 r 1.500,00 

 

1.600,00 
O liczbie miejsc do 

siedzenia równej lub 

wy¿szej ni¿ 30 miejsc 
Po 1992 r 1.450,00 

 

1.500,00 

 

§ 2. Zwalnia siê od podatku  od �rodków transportowych,
�rodki transportowe bêd¹ce w u¿ytkowaniu stowarzyszeñ spor-
towych , autobusy s³u¿¹ce do przewozu dzieci do szko³y, samo-
chody wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpo¿arowej.

§  3. Traci moc uchwa³a Nr 9/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. i
uchwa³a zmieniaj¹ca Nr 31/IV/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
Rady Miejskiej w Praszce  w sprawie podatku od �rodków trans-
portowych.

§  4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i
Gminy.

§  5. 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
Edward Pi�la

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia  8  marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220 ,Nr 62 poz. 558,Nr. 113 poz. 984
Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717), art. 15 ust 1, art. 19 pkt 1  lit.a
i pkt 2 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 poz1039, Nr 188, poz. 1840), Rada  Miej-
ska uchwala, co nastêpuje:

§  1. Okre�la  siê wysoko�æ dziennych stawek op³aty  targowej:
1. Za prowadzenie  drobnej  sprzeda¿y  przy  zajmowanej

powierzchni do 1m2                                                                    3,00 z³
2.Za prowadzenie  sprzeda¿y ze stanowiska o powierzchni
do 3 m2                                                                                      9,00  z³

za ka¿de  nastêpne   rozpoczête  3m2 op³ata wzrasta o 9 z³.
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Uchwa³a Nr 99/XII/2003
Rady  Miejskiej  w  Praszce

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie  okre�lenia wysoko�ci op³aty targowej i zasad jej pobierania oraz okre�lenie inkasenta i wysoko�æ
wynagrodzenia za inkaso.

3.Za prowadzenie sprzeda¿y z oznakowanego ( ponumero-
wanego) stanowiska handlowego o powierzchni do 21 m2

          18,00 z³
4.Za prowadzenie sprzeda¿y przy wykorzystaniu  samochodu

ciê¿arowego o ³adowno�ci powy¿ej 1,5 t, przyczepy samocho-
dowej lub ci¹gnika

- od samochodu lub przyczepy                                        28,00 z³
  5.  Za sprzeda¿   produktów rolnych  i ogrodowych  przy  wyko-

rzystaniu samochodu o ³adowno�ci do 1,5 t.                     9.00 z³
W przypadku  sprzeda¿y z  powierzchni  wiêkszej ni¿   wyzna-

czony  jeden  segment , pobiera siê stawkê  wielokrotn¹ , która
nie mo¿e przekroczyæ                                                         579,32  z³
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7.  Od autobusu  w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia:



§  2. 1.Op³atê targow¹ pobiera inkasent , wydaj¹c pokwitowa-
nie  na dowód  pobranej gotówki .

2.Inkasentem jest  Pan Henryk Tabaka zam. Wierzbie 87 ,  a w
razie nieobecno�ci Urz¹d  Miasta i Gminy w Praszce.

3.Inkasent otrzymuje wynagrodzenie za inkaso w wysoko�ci
730,00 z³ brutto  miesiêcznie .

§  3. Traci moc uchwa³a Nr 11/II/2002 Rady Miejskiej w Prasz-
ce  z dnia  5 grudnia 2002 r. w sprawie  okre�lenia   wysoko�ci
op³aty targowej  i zasad jej  pobierania  oraz okre�lenie inkasen-
ta i wysoko�ci  wynagrodzenia za inkaso, oraz  uchwa³a
Nr 30/IV/2003r. Rady Miejskiej w  Praszce z dnia  29 stycznia
2003 r . zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie  okre�lenia  wysoko�ci
op³aty targowej  i zasad jej  pobierania oraz kre�lenie  inkasenta
i wysoko�ci  wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Wykonanie uchwa³y  powierza  siê Burmistrzowi Miasta i
Gminy Praszka.

§  5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§  6. 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
Edward Pi�la

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), art. 5 ust. 1, 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, Nr 188, poz. 1840), Rada Miej-
ska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê roczne stawki podatku od nieruchomo�ci:
1) od gruntów:
a)zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej, bez

wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków          - 0,52 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 sta-
tutowej 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     - 0,43 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz

od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na prowa-
dzenie dzia³alno�ci gospodarczej

              - 14,80 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-

kresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
      - 8,11 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-
kresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych

    - 3,49 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej sta-

tutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po-
¿ytku publicznego    - 3,30 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
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Uchwa³a Nr 100/XII/2003
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 11 grudnia 2003 r.

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

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

a)od budowli s³u¿¹cych bezpo�rednio do odprowadzania i
oczyszczania �cieków socjalno-bytowych (komunalnych), do
wytwarzania i odprowadzania wody dla potrzeb bytowych ludno-
�ci -  0,3% ich warto�ci okre�lonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
1)nieruchomo�ci zajête na potrzeby stowarzyszeñ ochrony

przeciwpo¿arowej, nieruchomo�ci bêd¹ce w posiadaniu jed-
nostek organizacyjnych (o�rodek kultury, biblioteka, muzeum) i
nieruchomo�ci bêd¹ce w posiadaniu policji,

2)nieruchomo�ci s³u¿¹ce do sk³adowania odpadów sta³ych-
komunalnych,

3)nieruchomo�ci i grunty stanowi¹ce mienie komunalne a
nie oddane w posiadanie zale¿ne.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i
Gminy.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr 8/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002r. w
sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo-
�ci i zwolnieñ w tym podatku oraz uchwa³a Nr 32/IV/2003 z dnia
29 stycznia 2003r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia
wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci i zwolnieñ w tym
podatku.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pi�la

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr105      Poz. 2162-2163- 8279 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105

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), 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, Nr 188, poz. 1840), Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów - 20,00 z³
od jednego psa.

Podatek pobiera siê w wysoko�ci po³owy ustalonej stawki,
je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po 30 czerwca roku po-
datkowego.

§ 2. Podatek p³atny jest jednorazowo bez uprzedniego we-
zwania do dnia 15 maja roku podatkowego lub w ci¹gu dwóch
tygodni od wej�cia w posiadanie psa.

§ 3. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w
drodze inkasa.
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Uchwa³a Nr 101/XII/2003
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia stawki podatku od posiadania psów, zasad ustalania poboru   i terminu p³atno�ci podatku oraz
zwolnieñ w tym podatku.

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

§  1. Stawki  podatku  od  nieruchomo�ci  po³o¿onych  na
terenie  Gminy  Prudnik  wynosz¹  rocznie:

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 sta-
tutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po-
¿ytku publicznego (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 874)

        -  0,20 z³ od  1 m2 powierzchni,

2. Inkasentami podatku od posiadania psów s¹:
   - so³tys na terenie wsi
   - Urz¹d Miasta i Gminy na terenie miasta.
3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysoko�ci 5% kwoty

podatku pobranej i wp³aconej do kasy Urzêdu.

§ 4. Podatku od posiadania psów nie pobiera siê z tytu³u
posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania nierucho-
mo�ci do 1 ha - po dwa psy na ka¿d¹ nieruchomo�æ.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i
Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pi�la
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Uchwa³a  Nr XVI/170/2003
Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia 11 grudnia 2003 r.

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

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

  -17,30 z³ od  1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-

kresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
    - 8,11 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-
kresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych

                              - 3,49 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej sta-

tutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po-
¿ytku publicznego`         - 5,82 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 podat-
kach i op³atach lokalnych.

§  2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi  Prud-
nika.

           Poz.2164-2165- 8280 -



§  3. Traci  moc  uchwa³a  Nr III/11/2002  Rady  Miejskiej w
Prudniku  z  dnia  12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia
wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558,  Nr 113  poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.
1568) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach   i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200
poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874 i Nr 110 poz. 1039), Rada
Miejska w Prudniku uchwala, co nastêpuje:

2166

Uchwa³a Nr XVI/171/2003
Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 11 grudnia 2003 r.

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

§  1. Okre�la siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od �rod-
ków transportowych:

1)od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

a) posiadaj¹cych urz¹dzenia s³u¿¹ce do ochrony �rodowiska: 

 

Samochody wyprodukowane: 
Dopuszczalna masa ca³kowita 

po 1990 roku w 1990 roku i wcze�niej 

-  od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie 580,00 z³ 590,00 z³ 

-  powy¿ej 5,5 ton do 9,0 ton 

   w³¹cznie 

             950,00 z³                    970,00 z³ 

-  powy¿ej 9,0 ton do poni¿ej 12 ton              990,00 z³                1.010,00 z³ 

 

b) nie posiadaj¹cych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ochrony �rodowiska: 

 

Samochody wyprodukowane: 
Dopuszczalna masa ca³kowita 

po 1990 roku w 1990 roku i wcze�niej 

-  od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie            600,00 z³                 610,00 z³ 

-  powy¿ej 5,5 ton do 9,0 ton 

   w³¹cznie 

           990,00 z³              1.010,00 z³ 

-  powy¿ej 9,0 ton do poni¿ej 12 ton         1.110,00 z³              1.210,00 z³ 

 

2)od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej równej lub wy¿szej ni¿  12 t, jak w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y.

3)od 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:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr105

     Poz. 2165-2166- 8281 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105

a) posiadaj¹cych urz¹dzenia s³u¿¹ce do ochrony �rodowiska: 
 

Ci¹gniki wyprodukowane: 
Masa ca³kowita 

po 1990 roku w 1990 roku i wcze�niej 

od 3,5 ton do poni¿ej 12 ton 1.210,00 z³ 1.310,00 z³ 

 

b) nie posiadaj¹cych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ochrony �rodowiska: 
 

Ci¹gniki wyprodukowane: 
Masa ca³kowita 

po 1990 roku w 1990 roku i wcze�niej 

od 3,5 ton do poni¿ej 12 ton 1.310,00 z³ 1.410,00 z³ 

 

Przyczepy i naczepy wyprodukowane: 
Masa ca³kowita 

po 1990 roku w 1990 roku i wcze�niej 

od 7 ton do poni¿ej 12 ton            420,00 z³                 510,00 z³ 

 

5) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
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) posiadaj¹cych urz¹dzenia s³u¿¹ce do ochrony �rodowiska: 

 

Autobusy wyprodukowane: 
Liczba miejsc do siedzenia 

po 1990 roku w 1990 roku i wcze�niej 

-  mniejszej ni¿ 30 miejsc 810,00 z³ 910,00 z³ 

-  równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc    1.410,00 z³ 1.510,00 z³ 

 

b) nie posiadaj¹cych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ochrony �rodowiska: 

 

Autobusy wyprodukowane: 
Liczba miejsc do siedzenia 

po 1990 roku w 1990 roku i wcze�niej 

-  mniejszej ni¿ 30 miejsc 910,00 z³              1.010,00 z³ 

-  równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.510,00 z³              1.610,00 z³ 

 

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Traci  moc  uchwa³a  Nr III/12/2002  Rady  Miejskiej  w
Prudniku  z  dnia 12 grudnia 2001 r. w  sprawie okre�lenia
wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych oraz
uchwa³a Nr V/32/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 stycz-
nia 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê  w sprawie okre�lenia wysoko-
�ci stawek podatku od �rodków transportowych.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

           Poz.2166- 8282 -

4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej  ni¿
12 ton, jak w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y,

6) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie  z dzia³alno�ci¹ rol-
nicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, jak w za-
³¹czniku nr 3 do uchwa³y,

7) od autobusów, w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia:



Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XVI/171/2003

Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 11 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 

  Stawka podatku 

(w z³otych) 

Stawka podatku 

(w z³otych) 

1 2 3 4 

 

Dwie osie 

 

12 13                 980 1.280 

13 14                 990 1.290 

14 15 1.000 1.300 

15  1.010 1.310 

 

Trzy osie 

 

12 17 1.060 1.360 

17 19 1.070 1.370 

19 21 1.080 1.380 

21 23 1.090 1.390 

23 25 1.100 1.578 

25  1.110 1.580 

 

Cztery osie i wiêcej 

 

12 25 1.570 2.170 

25 27 1.580 2.180 

27 29 1.590 2.190 

29 31 1.658             2.452,80  

31  1.660             2.452,80 

 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr105      Poz. 2166

- 8283 -

Stawki podatku dla pojazdów okre�lonych w § 1 pkt 2 uchwa³y



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XVI/171/2003

Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 11 grudnia 2003 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita 

zespo³u pojazdów: 

ci¹gnik siod³owy + naczepa, 

ci¹gnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

 

Stawka podatku (w z³otych) 

nie mniej ni¿ mniej ni¿ 

o� jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem uznanym 

za równowa¿ne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

  Stawka podatku 

(w z³otych) 

Stawka podatku 

(w z³otych) 

1 2 3 4 

 

Dwie osie 

 

12 18 1.330 1.680 

18 25 1.340 1.690 

25 31 1.350 1.700 

31  1.420            1.937,76 

 

Trzy osie 

 

12 40 1.500 1.730 

40  1.730            2.548,65 

 

           Poz.2166- 8284 -

Stawki podatku dla pojazdów okre�lonych w § 1 pkt 4 uchwa³y



Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XVI/171/2003

Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 11 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 (osie jezdne)  

z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 

równowa¿ne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

  Stawka podatku 

(w z³otych) 

Stawka podatku 

(w z³otych) 
1 2 3 4 

 

Jedna o� 

 

12 18 690 800 

18 25 710 810 

25  730 820 

 

Dwie osie 

 

12 28 860 1.060 

28 33 890 1.110 

33 38 910 1.300 

38                 1.150 1.700 

 

Trzy osie 

 

12 38 810 1.010 

38  950 1.290 

 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr105      Poz. 2166

- 8285 -

Stawki podatku dla przyczep i naczep okre�lonych w § 1 pkt 6 uchwa³y



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105

Na  podstawie  art. 18  ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162, poz. 1568), art. 18 i art. 19 pkt 1litera "d" ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r.  o podatkach  i  op³atach  lokalnych (Dz. U.
z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874
i Nr 110, poz. 1039) w zwi¹zku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80 poz.717), Rada Miejska w Prudniku uchwala,
co nastêpuje:

§  1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynno�ci urzêdo-
we polegaj¹ce na wydaniu wyrysu i wypisu z miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w wysoko�ci    50,00 z³.
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Uchwa³a  Nr XVI/172/2003
Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia 11 grudnia 2003 r.

w  sprawie  op³aty administracyjnej.

§ 2. Op³ata administracyjna jest p³atna gotówk¹ w kasie Urzê-
du Miejskiego w Prudniku    w dniu dokonania czynno�ci urzêdo-
wej.

§ 3. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi  Prudnika.

§  4. Traci moc uchwa³a Nr  III/13/2002 Rady Miejskiej w Prud-
niku z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie op³aty administracyj-
nej.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

Na podstawie 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 i Nr 110, poz. 1039),
art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431; z 1994 r. Nr 1 poz. 3;
z 1996 r. Nr 91 poz. 409; z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137
poz. 926; z 1998 r. Nr 108 poz. 681; z 2001 r. Nr 81 poz. 875,
z 2002 r. Nr 200 poz. 1680) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pa�-
dziernika 2002 r. o podatku le�nym (Dz. U.  Nr 200 poz. 1682),
Rada Miejska w Prudniku uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Prudniku z
dnia 12 grudnia 2002 r.   w sprawie okre�lenia wzorów formula-
rzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomo-
�ci, rolnego i le�nego, zmienionej uchwa³¹ Nr V/31/2003 Rady
Miejskiej w Prudniku z dnia 21 stycznia 2003 r. wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
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Uchwa³a Nr XVI/173/2003
Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 11 grudnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatków
od nieruchomo�ci, rolnego i le�nego.

1) za³¹cznik nr 1 do uchwa³y otrzymuje brzmienie okre�lone
za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) za³¹cznik nr 4 do uchwa³y otrzymuj¹ brzmienie okre�lone
za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prudnika.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

       Poz.2167-2168- 8286 -
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Województwa Opolskiego Nr 105

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), art.6 ust.9
pkt 1, 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 i Nr 203 poz. 1966) - Rada Gminy w Reñskiej
Wsi uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wzór formularza :
1) deklaracji na podatek od nieruchomo�ci, oznaczonego

symbolem DN - stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y,
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Uchwa³a Nr XI/73/03
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy w Reñskiej Wsi Nr II/10/02 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy
stanowi¹cych informacje  i deklaracje na podatek od nieruchomo�ci, podatek rolny i le�ny.

§ 2. Trac¹ moc przepisy § 1 pkt 2 uchwa³y Nr II/10/02 Rady
Gminy w Reñskiej Wsi z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie wzo-
rów formularzy stanowi¹cych  informacje i deklaracje na poda-
tek od nieruchomo�ci, podatek rolny i le�ny.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Reñska
Wie�.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r. i pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig

           Poz.2169- 8292 -
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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 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568), oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r.
Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i
Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81,
poz. 875, z 2002r. Nr 200, poz. 1680, z 2003r. Nr 110, poz. 1039),
Rada Gminy w Reñskiej Wsi uchwala, co nastêpuje:

§  1. �redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów
2003 roku okre�lon¹ przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 17
pa�dziernika 2003r. w sprawie �redniej ceny skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2003 roku (M.P. Nr 49, poz. 771 )
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Uchwa³a  Nr XI/74/ 03
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie obni¿enia �redniej ceny skupu ¿yta jako podstawy obliczania podatku rolnego.

na kwotê 34,57 z³ za 1q  obni¿a siê dla celów ustalenia podsta-
wy obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Reñska Wie�
do kwoty  34,00z³/1q.

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Reñska
Wie�.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig

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.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, z
2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840),
Rada Gminy w Reñskiej Wsi uchwala, co nastêpuje:

§  1. Okre�la siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomo�ci:
1 / od  budynków  lub ich czê�ci :
a/ mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej            0,52z³,
b/ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz

od  budynków  mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na prowa-
dzenie dzia³alno�ci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytko-
wej                                                                                       16,20 z³

c/ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz
od  budynków  mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na prowa-
dzenie dzia³alno�ci   gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytko-
wej je¿eli dzia³alno�æ ta w danym budynku zosta³a rozpoczêta
po raz pierwszy                                                                         8,20 z³

d/ zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  od 1m2 po-
wierzchni u¿ytkowej                                                                  8,11z³

e/  zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-
kresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej                                                                                     3,49z³
   f/ pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statu-
towej dzia³alno�ci   po¿ytku publicznego przez organizacje po¿yt-
ku publicznego od 1m2   powierzchni u¿ytkowej             4,70z³
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Uchwa³a Nr XI/ 75/03
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

z dnia 10 grudnia 2003r.

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

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 od 1m2 powierzchni              0,61z³

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 sta-
tutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po-
¿ytku publicznego od 1m2 powierzchni             0,12 z³.

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

1. Stanowi¹ce w³asno�æ Gminy, je¿eli nie s¹ w posiadaniu
osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  nie
posiadaj¹cych  osobowo�ci prawnej na podstawie umów za-
wartych z Gmin¹ lub z innego tytu³u prawnego albo bez tytu³u
prawnego, z wy³¹czeniem posiadania przez osoby fizyczne loka-
li mieszkalnych nie stanowi¹cych odrêbnej nieruchomo�ci.

2. Zajête na prowadzenie dzia³alno�ci w zakresie kultury, za-
jête w celu realizowania ochrony przeciwpo¿arowej przez ochot-
nicze stra¿e po¿arne oraz zajête w celu prowadzenia przez kluby
sportowe dzia³aj¹ce w formie stowarzyszeñ dzia³alno�ci spor-
towej i w zakresie kultury fizycznej.

3. Budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania �cie-
ków.

4. Budowle lub ich czê�ci bezpo�rednio zwi¹zane z proce-
sem poboru i uzdatniania wody, ruroci¹gi i przewody sieci roz-
dzielczej wody s³u¿¹ce do zaopatrzenia ludno�ci w wodê.

Dziennik Urzêdowy
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105

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

§   4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig

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/, art.10 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 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.1888/, Rada Gminy w Reñskiej Wsi
uchwala, co nastêpuje:

§1. Okre�la siê nastêpuj¹c¹ wysoko�æ rocznych stawek po-
datku od �rodków transportowych:

1.Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton z tym, ¿e w zale¿no�ci od do-
puszczalnej 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 ca³ko-
witej 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 przystosowane-
go do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹   lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5tony i poni¿ej
12ton z tym,¿e w zale¿no�ci od dopuszczalnej masy ca³kowi-
tej,jego wp³ywu na  �rodowisko, stawki podatku okre�la za³¹cz-
nik nr 3 do niniejszej uchwa³y.

4. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowane-
go do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿
12 ton w  zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowi-
tej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okre�la za-
³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr XI/76/03
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

z dnia 10 grudnia 2003 r.

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

5. Od przyczepy lub naczepy ,które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹  masê ca³kowit¹ od 7 ton  i poni-
¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z   dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, stawkê
podatku   okre�la za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y.

6.Od przyczepy lub naczepy, 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, z
tym, ¿e w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowi-
tej 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. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Reñska
Wie�.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. i pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig

  Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XI/76/03

Rady Gminy w Reñskiej Wsi
z dnia 10 grudnia 2003 r.

 

Stawka podatku w z³otych 

 Dopuszczalna masa ca³kowita 

/w tonach/ Spe³nia normy czysto�ci 

spalin EURO lub posiada 

katalizator 

 

       Pozosta³e 

 

od 3,5  do 5,5 w³¹cznie 500,00 600,00 

powy¿szej 5,5 do 9 w³¹cznie 900,00 1000,00 

powy¿ej 9 i poni¿ej 12 1150,00 1200,00 

 

           Poz.2171-2172- 8296 -



  Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XI/76/03

Rady Gminy w Reñskiej Wsi
z dnia 10 grudnia 2003 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita 

/w tonach/ 

Stawka podatku w z³otych 

 

nie mniej ni¿ mniej ni¿ 

o� jezdna/osie/ z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równowa¿ne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie  osie 

12 15 1800,00 1800,00 

15  1800,00 1800,00 

Trzy  osie 

12 19 1800,00 1800,00 

19 25 2000,00 2000,00 

25  2200,00 2200,00 

Cztery  osie  i  wiêcej 

12 29 2200,00 2200,00 

29 31 2200,00 2452,80 

31  2200,00 2452,80 

 

  Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XI/76/03

Rady Gminy w Reñskiej Wsi
z dnia 10 grudnia 2003 r.

Stawka podatku w z³otych 

 

 

Dopuszczalna masa ca³kowita 

/w tonach/ Spe³nia normy czysto�ci 

spalin EURO lub posiada 

katalizator 

 

 

pozosta³e 

od 3,5 i poni¿ej 12 1350,00 1400,00 
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105

  Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr XI/76/03

Rady Gminy w Reñskiej Wsi
z dnia 10 grudnia 2003 r.

  Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr XI/76/03

Rady Gminy w Reñskiej Wsi
z dnia 10 grudnia 2003 r.

  Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr XI/76/03

Rady Gminy w Reñskiej Wsi
z dnia 10 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¿ Os jezdna/osie/z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równowa¿ne 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

Jezdnych 

Jedna  o� 

12 18 500,00 500,00 

18 25 600,00 600,00 

25  700,00 700,00 

Dwie  osie 

12 28 700,00 700,00 

28 33 900,00 900,00 

33 38 1120,00 1300,00 

38  1480,00 1700,00 

Trzy osie 

12 38 1120,00 1120,00 

38  1200,00 1300,00 

 

           Poz.2172- 8298 -

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 1000,00 1000,00 

18 25 1200,00 1200,00 

25 31 1400,00 1400,00 

31  1700,00 1937,76 

Trzy  osie 

12 40 1770,00 1770,00 

40  2210,00 2548,65 

 

 

Dopuszczalna masa ca³kowita /w tonach/ Stawka podatku w z³otych 

  

Od 7 i poni¿ej 12 740,00 



Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr XI/76/03

Rady Gminy w Reñskiej Wsi
z dnia 10 grudnia 2003 r.

Stawka podatku w z³otych  

Ilo�æ miejsc do siedzenia Spe³nia normy czysto�ci 

spalin EURO lub posiada 

katalizator 

 

Pozosta³e 

Do 15 miejsc 1000,00 1100,00 

Powy¿ej 15 do 29 miejsc 1000,00 1100,00 

Równej lub wy¿szej ni¿ 30 

miejsc 

1600,00 1700,00 

 

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
i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717), oraz art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 1993r.
Nr 94, poz. 431 z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680
art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku
le�nym /Dz. U. Nr 200 poz.1682 oraz art. 6 ust. 12 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 Nr 188, poz. 1840), Rada Gminy w Reñskiej
Wsi uchwala, co nastêpuje:

§  1. Zarz¹dza siê na terenie Gminy pobór podatku rolnego,
le�nego i od nieruchomo�ci nale¿nego od osób fizycznych w
drodze inkasa.
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Uchwa³a Nr XI/78/03
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

z dnia 10 grudnia 2003 r.

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

§  2. 1.Inkasentami bêd¹ so³tysi poszczególnych so³ectw,
z tym, ¿e inkasentem w so³ectwie £ê¿ce bêdzie Pan Józef

Madej, a w so³ectwie Dêbowa Pani Teresa Skiba.
2.Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie w wysoko�ci 4% od

sumy zainkasowanych kwot podatków, o których mowa w § 1.

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Reñska
Wie�.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig

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 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 i z 2003r. Nr 80, poz.717
i Nr 162, poz.1568), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84  i
Nr 200 poz.1683 i z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039,
Nr 188, poz.1840 i Nr 203, poz. 1966) oraz obwieszczenia Mini-
stra Finansów z dnia 31 pa�dziernika 2003r. w sprawie okre�le-
nia górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych (M. P. Nr 51, poz.804), Rada Gminy  Strzeleczki  uchwa-
la, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr XIV /96/03
Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od �rodków transportowych.

§ 1.Ustala siê roczne stawki podatku od �rodków transporto-
wych obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Strzeleczki  w wysoko�ci
okre�lonej w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê  Wójtowi Gminy Strze-
leczki.

§ 3.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³osze-
niu, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr105 Poz. 2172-2174
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§ 4. Traci moc uchwa³a Nr III/16/2002 Rady Gminy  Strzeleczki
z dnia 10 grudnia 2002r.  w sprawie ustalenia stawek podatku
od �rodków transportowych.

Przewodnicz¹cy Rady
      Walter Wieja

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XIV/96/03
Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 11 grudnia 2003 r.

Roczne stawki podatku od �rodków transportowych
obowi¹zuj¹ce w 2004 roku w Gminie Strzeleczki

I. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej:

1) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

w z³otych 

Rodzaj samochodu ciê¿arowego bez katalizatora z katalizatorem 

od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie wyprodukowane w 

1992r. i wcze�niej 
610 560 

od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie wyprodukowane po 

1992r. 
560 510 

powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie wyprodukowane w 

1992r. i wcze�niej 
810 760 

powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie wyprodukowane po 

1992r. 
760 710 

powy¿ej 9 ton do 12 ton w³¹cznie wyprodukowane w 

1992r. i wcze�niej 
1060 1010 

powy¿ej 9 tony do 12 ton w³¹cznie wyprodukowane po 

1992r. 
1010 960 

 

w z³otych 

Ilo�æ osi jezdnych Zawieszenie osi jezdnych 

pneumatyczne lub uznanym 

za równowa¿ne 

Inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych 

dwie osie        1410    1460 

trzy osie                   1460 1576,31 

cztery i wiêcej osi               1653,68 2452,80 

 

w z³otych 

Masa ca³kowita  

od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowane  

w 1992r. i wcze�niej 
860 

od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowane  

po 1992r. 
810 

                                        

                                                                                                                         w z³otych 

Masa ca³kowita 

Z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

uznanym za 

równowa¿ne 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie o 

dwóch osiach jezdnych 

  1412,33 

 

 

   1937,76 

równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie o 

trzech osiach jezdnych 

 1460  1722,97 

powy¿ej 36 ton o dwóch osiach jezdnych       1610  1937,76 

powy¿ej 36 ton o trzech osiach jezdnych    1722,97     2548,65 
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2) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

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



w z³otych 

Masa ca³kowita  

od 7 ton i poni¿ej 12 ton wyprodukowane  

w 1992r. i wcze�niej 

      310 

od 7 ton i poni¿ej 12 ton wyprodukowane  

po 1992r. 

      360 

 

Masa ca³kowita Z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

uznanym za równowa¿ne  

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

równej lub wy¿szej ni¿12 ton  do 36 ton w³¹cznie 

o jednej i dwóch osiach jezdnych 
  849,94 1291,07 

równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie 

o trzech osiach jezdnych 
 676,72  942,32 

powy¿ej 36 ton o dwóch osiach jezdnych 1149,03 1699,87 

powy¿ej 36 ton o trzech osiach jezdnych i wiêcej   942,32 1280,68 

 

w z³otych 

Ilo�æ miejsc do siedzenia bez katalizatora z katalizatorem 

do 15 miejsc wyprodukowanych w 1992r. i wcze�niej 460 410 

do 15 miejsc wyprodukowanych po 1992r. 410 360 

od 16 do 30 miejsc w³¹cznie wyprodukowanych 

w 1992r. i wcze�niej 
710 660 

od 16 do 30 miejsc w³¹cznie wyprodukowanych  

po 1992r. 
660 610 

powy¿ej 30 miejsc wyprodukowanych w 1992r.  

i wcze�niej 
1560 1510 

powy¿ej 30 miejsc wyprodukowanych po 1992r.  1510 1460 
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III. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez po-
datnika podatku rolnego:

IV. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
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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 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz.1568) w zwi¹zku z 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 i  Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.
1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953), Rada Gminy w
�wierczowie uchwala:

§ 1. Ustala wysoko�æ stawki rocznej podatku od posiadania
psów w wysoko�ci 50,30 z³ za jednego psa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z
2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz.1568) w zwi¹zku z art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada
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 i
Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108, poz.681 , z 2001r. Nr 81, poz.875,
z 2002r. Nr 200, poz.1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162,
poz. 1568), Rada Gminy w �wierczowie  uchwala:
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Uchwa³a Nr X/60/2003
Rady Gminy w �wierczowie

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta stanowi¹cej podstawê obliczenia podatku rolnego
na obszarze Gminy �wierczów na rok 2004.

§ 1. Obni¿a cenê skupu ¿yta stanowi¹c¹ podstawê do obli-
czania podatku rolnego na obszarze Gminy �wierczów z kwoty
34,57 z³ za 1q ¿yta, do kwoty 33,00 z³ za 1 q ¿yta.

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia  w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i
podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
�wierczów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Roman ¯o³nowski

2176

Uchwa³a Nr X/61/2003
Rady Gminy w �wierczowie

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnienia z podatku od posiadania psów.

§ 2. Zwolniæ  z podatku od posiadania psów:
- psy pilnuj¹ce gospodarstwa domowe.

§ 3. Traci moc uchwa³a  Nr III/10/2002 Rady Gminy w �wier-
czowie z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysoko�ci
stawek od posiadania psów oraz zwolnienia z podatku od po-
siadania psów.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i
podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
�wierczów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Roman ¯o³nowski

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1591,
z 2002 r. Nr. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,Nr 162,
poz.1568 ) w zwi¹zku z art. 10 ust.1 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110 poz. 1039, Nr 188, poz 1840, Nr 200, poz.1953), Rada
Gminy w �wierczowie uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr X/62/2003
Rady Gminy w �wierczowie

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek oraz wprowadzenia zwolnieñ w podatku od �rodków transportowych
na terenie Gminy �wierczów.

§ 1. Okre�la siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od �rod-
ków transportowych:

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyposa¿onego w katalizator
spalin:

a) - od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie w wieku do 10 lat w³¹cz-
nie 400 z³

    -  od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie w wieku powy¿ej 10 lat
450 z³
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b) - powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie w wieku do 10 lat
w³¹cznie                                                                 750 z³

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

c) - powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton w wieku do 10 lat w³¹cznie
                                                                                         850 z³

    -  powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton w wieku powy¿ej 10 lat
                                                                                         900 z³

1a)  od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton nie wyposa¿onego w katali-
zator spalin :

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

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

b) - powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie w wieku do 10 lat
w³¹cznie                                                                             800 z³

- powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w wieku powy¿ej 10 lat        850 z³
c) -  powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton w wieku do 10 lat w³¹cznie

                                                                                         900 z³
-powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton w wieku powy¿ej 10 lat 950 z³
2)od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³ko-

witej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita  

(w tonach) 
Stawka podatku (w z³otych) 

Nie mniej ni¿ Mniej ni¿ 

O� jezdna (osie 

jezdne) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem 

uznanym za 

równowa¿nym 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 13 1350 1450 

13 14 1400 1500 

14 15 1450 1550 

15  1550 1600 

Trzy osie 

12 17 1600 1650 

17 19 1650 1700 

19 21 1700 1750 

21 23 1750 1800 

23 25 1800 1850 

25  1850 1900 

Cztery osie i wiêcej 

12 25 1900 1950 

25 27 1950 2000 

27 29 2000 2050 

29 31 2050 2452,8 

31  2100 2452,8 

 

3)od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowane-
go do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów wyposa¿onego w kata-
lizator spalin:

-od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton w wieku do 10 lat w³¹cznie 1150 z³
-od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton w wieku powy¿ej 10 lat        1250 z³

     3a) - od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystoso-
wanego do u¿ywania w³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o do-

puszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów nie wyposa¿o-
nego w katalizator spalin:

-od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton w wieku do 10 lat w³¹cznie1250 z³
-od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton w wieku powy¿ej 10 lat    1350 z³
    4) - od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowa-

nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton:

Dziennik Urzêdowy
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- 8303 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105

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 1400 1450 

18 25 1450 1500 

25 31 1500 1600 

31  1600 1937,76 

Trzy osie 

12 40 1650 1650 

40  1900 2548,65 

 

5) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowita od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolni-
cza prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poni¿ej 12 ton w wieku do 10 lat w³¹cznie 700 z³
- od 7 ton i poni¿ej 12 ton w wieku powy¿ej 10 lat 750 z³

6) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u pojaz-
dów równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy-
³¹cznie na dzia³alno�æ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:

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 

1 2 3 4 

Jedna o� 

12 18 25,41 25,41 

18 25 177,84 319,88 

25  319,88 561,24 

Dwie osie 

12 28 210,18 309,49 

28 33 613,2 849,94 

33 38 849,94 1291,07 

38  1149,03 1699,87 

Trzy osie 

12 38 676,72 942,32 

38  942,32 1280,68 
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7)od autobusu w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia
wyposa¿onego w katalizator spalin:

a) - mniejszej ni¿ 30 miejsc w wieku do 10 lat w³¹cznie
           1050 z³

- mniejszej ni¿ 30 miejsc w wieku powy¿ej 10 lat         1150 z³
b) - równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc w wieku do 10 lat w³¹cz-

nie                                                                            1250 z³
-równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc w wieku powy¿ej 10 lat     1450 z³
7a) - od autobusu w zale¿no�ci od ilo�ci miejsc do siedzenia

nie wyposa¿onego w katalizator spalin:
a) -mniejszej ni¿ 30 miejsc w wieku do 10 lat w³¹cznie 1250 z³
-mniejszej ni¿ 30 miejsc w wieku powy¿ej 10 lat          1350 z³
b) - równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc w wieku do 10 lat w³¹cz-

nie                                                               1550 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc w wieku powy¿ej 10 lat   1650 z³

§ 2. Zwalnia siê z podatku �rodki transportowe:
1)na potrzeby po¿arnicze.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXIV/143/2001 Rady Gminy w �wier-
czowie z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie okre�lenia wysoko-
�ci stawek oraz wprowadzenia zwolnieñ w podatku od �rodków
transportowych na terenie Gminy �wierczów.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i
podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
�wierczów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
  Roman ¯o³nowski

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z
2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568) w zwi¹zku z 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 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, póz 1840, Nr 200, poz.1953), Rada
Gminy  w �wierczowie uchwala:

§1. Ustala siê wysoko�æ podatku od nieruchomo�ci w wyso-
ko�ci:

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

wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków          - 0,49 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 sta-
tutowej dzia³alno�ci  po¿ytku publicznego przez organizacjê po-
¿ytku publicznego          - 0,11 z³  od 1 m2 powierzchni.

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

od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych  na prowa-
dzenie dzia³alno�ci gospodarczych

    - 15,30 z³ od m2 powierzchni u¿ytkowej,
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Uchwa³a Nr X/63/2003
Rady Gminy w �wierczowie

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek oraz wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomo�ci
na obszarze Gminy �wierczów na 2004 rok.

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym

       - 8, 11 z³ od m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-

kresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych
       - 3,49 z³ od m2 powierzchni u¿ytkowej,

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej sta-
tutowej dzia³alno�ci  po¿ytku publicznego przez organizacjê po-
¿ytku publicznego      - 4,25 z³  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

3. Od budowli - 2% ich warto�ci.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
1. Powierzchniê piwnic, poddaszy i strychów.
2. Budynki gospodarcze stanowi¹ce w³asno�æ rencistów,

emerytów, je¿eli nie s¹ wydzier¿awiane, a w przesz³o�ci wcho-
dzi³y w sk³ad ich indywidualnego gospodarstwa rolnego.

3. Obiekty zajête na potrzeby instytucji kultury, pomocy spo-
³ecznej oraz ochrony przeciwpo¿arowej z wyj¹tkiem ich czê�ci, w
których prowadzona jest dzia³alno�æ gospodarcza.

4. Od budowli zwi¹zanych z zaopatrzeniem mieszkañców
Gminy w wodê.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia  w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i
podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
�wierczów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Roman ¯o³nowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr105      Poz. 2177-2178- 8305 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z
2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz.1568) w zwi¹zku z art.6 ust. 13 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) oraz art.6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 1993r. Nr 94, poz. 431, 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 2003 r.
Nr 96, poz. 874, 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 w
�wierczowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/2002 Rady Gminy w �wierczowie z
dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia   wzorów   formula-
rzy niezbêdnych do  wymiaru  i poboru podatków: od nierucho-
mo�ci, rolnego i le�nego we wzorach formularzy:

1.1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomo�ci za³¹cz-
nik nr 1 do uchwa³y Rady Gminy �wierczów Nr III/11/02 z dnia
16 grudnia 2002r. w czê�ci "D". Dane dotycz¹ce przedmiotów
opodatkowania (z wyj¹tkiem zwolnionych) w  D1pkt 3 skre�la
siê "pozosta³ych " otrzymuje brzmienie:

�pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statu-
towej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿yt-
ku publicznego�,

w D2 pkt 5 skre�la siê "pozosta³ych" a otrzymuje brzmienie:
�pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie  odp³atnej statu-

towej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿yt-
ku publicznego�

1a)  wed³ug za³¹cznika nr 1  po zmianach, o których mowa w
ust. 1 - jak za³¹cznik nr 1 niniejszej uchwa³y.

2. 2.Deklaracja - na podatek od nieruchomo�ci za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Rady Gminy �wierczów Nr III/l1/02 z dnia 16 grudnia
2002r w czê�ci "D". Dane dotycz¹ce przedmiotów opodatkowa-
nia (z wyj¹tkiem zwolnionych) w  D1  pkt3 skre�la siê "pozosta-
³ych " otrzymuje brzmienie;

�pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statu-
towej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿yt-
ku publicznego�,

w D2 pkt 5 skre�la siê "pozosta³ych" a otrzymuje brzmienie:
�pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statu-

towej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿yt-
ku publicznego�.

2a) wed³ug za³¹cznika nr 2  po zmianach, o których mowa w
ust. 2 - jak za³¹cznik nr 2niniejszej uchwa³y.

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i
podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
�wierczów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Roman ¯o³nowski
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Uchwa³a Nr X/64/2003
Rady Gminy w �wierczowie

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/11/2002 Rady Gminy w �wierczowie z dnia16 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia
wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomo�ci, rolnego i le�nego.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105

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) art.5 ust.1 i 2,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 Turawa uchwala, co nastêpuje:

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

1.Od budynków lub ich czê�ci
a)mieszkalnych od 1m2 powierzchni u¿ytkowej            0,49z³,
b)zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz

od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na prowa-
dzenie dzia³alno�ci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytko-
wej          15,00 z³,

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

d)zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-
kresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych  od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej                         3,49 z³,

e)pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej sta-
tutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez  organizacje po-
¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej            4,60 z³,

2.Od budowli- 2 % ich warto�ci okre�lonej na podstawie art.4
ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 - 7.
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Uchwa³a Nr XII/110/ 2003
Rady  Gminy Turawa

z dnia 5 grudnia 2003 r.

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

3.Od gruntów
a)zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej, bez

wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków od 1m2 powierzchni                         0,52 z³,

b) pól  namiotowych od 1 m2 powierzchni             0,25 z³,
c)pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub

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

tutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po-
¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni                          0,11 z³.

§ 2. 1.Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci budynki i
grunty zajête na potrzeby statutowe jednostek organizacyjnych,
finansowanych z bud¿etu Gminy oraz od gruntów stanowi¹cych
mienie komunalne nie oddane w posiadanie zale¿ne.

2.Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci budowle s³u¿¹-
ce do odprowadzania i oczyszczania �cieków.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Turawa.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr II/7/2002 Rady Gminy Turawa z
dnia 6 grudnia 2002r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus

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;
2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214,
poz.1806; z 2003r. Nr80, poz.717), art. 10 ust 1 i art.12 ust.4
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: z 2003r.
Nr 96 poz. 874, Nr 110,poz. 1039 i Nr 188, poz.1840), Rada
Gminy Turawa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wysoko�æ stawek podatku od �rodków trans-
portowych:

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -    500z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie -    900z³,
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Uchwa³a Nr XII /111 /2003
Rady Gminy Turawa

z dnia 5 grudnia 2003r.

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

   c) powy¿ej 9ton a poni¿ej 12 ton- 1.100z³.
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem uznanym   za równowa¿ne o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton ,a mniejszej ni¿ 18 ton:
   - o liczbie osi- dwie- 1.300 z³,
   - o liczbie osi- trzy- 1.400 z³,
   - o liczbie osi cztery i wiêcej 1.500 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 26 ton:
   - o liczbie osi- dwie- 1.300 z³,
   - o liczbie osi-trzy- 1.700z³,
   - o liczbie osi-cztery i wiêcej- 1.800z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
   - o liczbie osi-cztery i wiêcej - 2.100z³.
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3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawie-
szenia osi jezdnych o dopuszczalnej   masie ca³kowitej:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:
   -  o liczbie osi-dwie- 1.400z³,
   -  o liczbie osi-trzy- 1.600z³,
   -  o liczbie osi  cztery i wiêcej                          1.700z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton ,a mniejszej ni¿ 26 ton:
   -  o liczbie osi -dwie 1.870 z³,
   -  o liczbie osi trzy 1.890 z³,
   -  o liczbie osi cztery i wiêcej 1.900 z³,
 c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton :
    - o liczbie  osi cztery i wiêcej - 2.452,80 z³.
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych

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

   a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5ton -    700z³,
   b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton -    900z³,
   c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1.100z³.
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych

do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 - o liczbie osi- dwie - 1.400z³,
 - o liczbie  osi-trzy              1.500z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 - o liczbie osi - dwie - 1.600z³,
 c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 - o liczbie osi dwie 1.700z³,
 - o liczbie osi trzy 1.770z³.
6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych

do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ ,z innym syste-
mem zawieszenia osi jezdnych ,o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej zespo³u pojazdów:

   a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
   - o liczbie osi - dwie - 1.500z³,
   - o liczbie osi trzy 1.730z³,
   b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton
   - o liczbie osi - dwie -        1.937,76 z³,
   c) - o liczbie osi trzy        1.770,00z³,
   d) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton
   - o liczbie osi dwie         1.937,76z³,
   - o liczbie osi trzy         2.548,65z³.
 7. Od przyczep i naczep ,które ³¹cznie z pojazdem silnikowym

posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton ,z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rol-
nicz¹ prowadzona przez podatnika podatku rolnego: 900z³.

8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne   o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
    - o liczbie osi - jedna - 1.100z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
    - o liczbie osi -jedna- 1.300z³,
    - o liczbie osi dwie 1.400z³,
    - o liczbie osi  trzy 1.420z³,

c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
    - o liczbie osi - dwie 1.400z³,
    - o liczbie osi - trzy 1.440z³.

9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojaz-
dów:

   a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
   - o liczbie osi -jedna - 1.150z³,

   b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
   - o liczbie osi - jedna - 1.350z³,
   - o liczbie osi - dwie i wiêcej 1.400z³,
   c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
   - o liczbie osi - dwie 1.700z³,
   - o liczbie osi - trzy 1.400z³,
10. Od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedze-

nia:
   a) mniej ni¿ 30 miejsc - 1.000z³,
   b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1.500z³.

§ 2. 1. Dla pojazdów okre�lonych w paragrafie 1 pkt 1,4,7 i 10
wyprodukowanych przed 1990r.stawki podatku zwiêksza siê i
okre�la w wysoko�ci:

a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej pojazdu:

   - od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie -    550z³,
   - powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -    950z³,
   - powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 1.150z³,
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowane-

go do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

   - od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony-    750z³,
   - od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton -    950z³,
   - od 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1.150z³,
c) od przyczep i naczep 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 pro-
wadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:    950z³,

   d) od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedze-
nia:

   - mniej ni¿ 30 miejsc - 1.050z³,
   - równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1.550z³.
2. Dla  pojazdów ,okre�lonych w paragrafie 1 pkt 1,4,7i10

wyposa¿one w katalizator spalin bez wzglêdu na rok produkcji
stawki podatku zmniejsza siê i okre�la w wysoko�ci:

   a) o samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej pojazdu:

   - od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -    450z³,
   - powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -    850z³,
   - powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton - 1.050z³,
   b) od 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:

   - od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie-    600z³,
   - powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie-    800z³,
   - powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton- 1.000z³,
   c) od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedze-

nia:
   - mniej ni¿ 30 miejsc -    950z³,
   - równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1.450z³.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy .

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr XXIII/295/2001 z dnia 30 listopada
2001r. i uchwa³a Nr XXX/318/2002 z dnia 1 lutego 2002r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr105      Poz. 2181
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105

W oparciu o przepisy art. 18 ust. 2 pkt. 8 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 153,
poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162
poz.1568),w zwi¹zku z przepisami art. 5 ust. 1, art. 7 ust.3, 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.876, Nr 110 poz.1039,Nr 188 poz.1840, Nr 203
poz.1966), Rada Miejska w Wo³czynie uchwala, co nastêpuje:

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

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

wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków           - 0,59 z³ od 1 m2 powierzchni,

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

c/ pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej sta-
tutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po-
¿ytku publicznego           - 0,20 z³ od 1 m2 powierzchni,

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

od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na prowa-
dzenie dzia³alno�ci gospodarczej

   - 16,51 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
c/ zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-

kresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
    - 8,11 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d/ zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-
kresie 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    - 4,87 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) od budowli lub ich czê�ci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alno�ci gospodarczej 2 % ich warto�ci okre�lonej na pod-
stawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych.
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Uchwa³a Nr XIV/131/2003
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie wysoko�ci stawek podatków lokalnych.

§ 2. 1.Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci :
1) budynki lub ich czê�ci oraz grunty zajête na potrzeby prowa-

dzenia statutowej dzia³alno�ci i wykorzystywane w zakresie:
a/ organizowania i upowszechniania kultury i sportu,
b/ ochrony przeciwpo¿arowej,
c/ udzielania �wiadczeñ opieki spo³ecznej,
d/ obronno�ci i bezpieczeñstwa oraz utrzymania porz¹dku

publicznego.

§ 3. 1. Ustala siê stawkê roczn¹ podatku od posiadania psów
na terenie Miasta i Gminy Wo³czyn w wysoko�ci 41,00 z³.

2. Podatek od posiadania psów jest p³atny bez wezwania do
31 marca roku podatkowego na rachunek Urzêdu Miejskiego w
Wo³czynie, a w przypadku powstania obowi¹zku podatkowego
w ci¹gu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowi¹zku
podatkowego.

3. Zwalnia siê od p³atno�ci podatku od posiadania psów w
celu pilnowania gospodarstw domowych na terenie so³ectw po
jednym psie na ka¿d¹ posesjê.

§ 4. Do wymiaru podatku, odsetek za zw³okê w uiszczaniu
nale¿no�ci i egzekucji podatków i op³at ustalonych niniejsz¹
uchwa³¹ maj¹ zastosowanie przepisy w sprawie poboru i egze-
kucji zobowi¹zañ podatkowych, oraz przepisy ustawy Ordynacja
podatkowa (Dz.U.z 1997 r. Nr 137 poz. 926  z pó�n. zm.).

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wo³czyna.

§ 6.1. Uchwa³a :
a) wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r.
b) podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-

twa Opolskiego.
2. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc uchwa³a

Rady Miejskiej w Wo³czynie Nr II/8/2002 z dnia 10 grudnia 2002r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof Maszkowski

W oparciu   o    przepisy art.18  ust.2,  pkt 8  ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80
poz.717, Nr 162 poz.1568) w zwi¹zku z przepisami art. 10 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
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Uchwa³a Nr  XIV/132/2003
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od �rodków transportowych.

(Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96
poz.876, 110, poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 203 poz.1966),
Rada Miejska uchwala:

§ 1. Okre�la siê wysoko�æ stawek podatku od �rodków trans-
portowych :
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1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej pojazdu:

    a)   od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 520 z³,
        b)  powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie             935 z³,

    c)   powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton                       1.140 z³.

2. Od    samochodów     ciê¿arowych    z   zawieszeniem
pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej:

a)   równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie         1.760 z³,
- o liczbie osi - trzy         1.865 z³,
- o liczbie osi - cztery i wiêcej         1.970 z³,

b)   równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
- o liczbie osi - dwie         1.865 z³,
- o liczbie osi - trzy                      1.970 z³,
- o liczbie osi - cztery i wiêcej         2.075 z³,

c)   równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
- o liczbie osi - dwie         1.970 z³,
- o liczbie osi - trzy                      2.075 z³,
- o liczbie osi - cztery i wiêcej         2.180 z³.

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

a)    równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie        1.850 z³,
- o liczbie osi - trzy        1.954 z³,
- o liczbie osi - cztery i wiêcej        2.056 z³,

b)    równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
- o liczbie osi - dwie         1.954 z³,
- o liczbie osi - trzy         2.056 z³,
- o liczbie osi - cztery i wiêcej         2.160 z³,

c)    równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton, a mniej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi - dwie         2.056 z³,
- o liczbie osi - trzy                      2.160 z³,
- o liczbie osi - cztery i wiêcej         2.262 z³,

d) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi - dwie                                                2.057 z³,
- o liczbie osi- trzy                                                    2.161 z³,
- o liczbie osi - cztery i wiêcej                            2.452,80 z³.

4. Od ci¹gników siod³owych  i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton         1.130 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton         1.234 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton         1.336 z³.
5. Od  ci¹gników  siod³owych i balastowych  przystosowanych

do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem
pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej  zespo³u pojazdów:

a)    równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie          1.555 z³,
- o liczbie osi - trzy                                                1.660 z³,

b)    równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi - dwie                      1.660 z³,
- o liczbie osi - trzy                      1.760 z³,

c)    powy¿ej 36 ton
- o liczbie osi - dwie         2.075 z³,
- o liczbie osi - trzy         2.180 z³,

6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym syste-
mem zawieszenia osi   jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej zespo³u pojazdów:

a)    równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie         1.644 z³,
- o liczbie osi - trzy         1.748 z³,

b)   równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton  i mniej ni¿  31 ton :
- o liczbie osi - dwie         1.748 z³,
- o liczbie osi - trzy         1.830 z³,

c) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton i mniej ni¿ 37 ton :
- o liczbie osi - dwie                                          1.937,76 z³,
- o liczbie osi - trzy                                                   1.830 z³,

d) równej lub wy¿szej ni¿ 37 ton i mniej ni¿ 40 ton:
- o liczbie osi - dwie    1.937,76 z³,
- o liczbie osi - trzy                      1.830 z³,

e) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton:
- o liczbie osi - dwie                                          1.937,76 z³,
- o liczbie osi- trzy                                              2.548,65 z³,

7.Od przyczep i naczep, które  ³¹cznie  z   pojazdem   silniko-
wym posiadaj¹   dopuszczaln¹   masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem  zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno-
�ci¹  rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

    - od 7 ton i poni¿ej 12 ton            730 z³.
    8. Od   przyczep   lub   naczep   z   zawieszeniem   pneumatycz-
nym   lub   zawieszeniem   uznanym   za   równowa¿ne o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u  pojazdów, z wyj¹tkiem zwi¹-
zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez po-
datnika podatku rolnego:

a)    równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - jedna                         935 z³,
- o liczbie osi - dwie         1.040 z³,
- o liczbie osi - trzy                      1.140 z³,

b)    równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi - jedna        1.040 z³,
- o liczbie osi - dwie        1.140 z³,
- o liczbie osi - trzy                     1.245 z³,

c)    powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi - jedna        1.350 z³,
- o liczbie osi - dwie        1.455 z³,
- o liczbie osi - trzy        1.560 z³.

9. Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych  o dopuszczalnej  masie ca³kowitej zespo³u pojazdów,
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¿ 18 ton:
- o liczbie osi - jedna        1.028 z³,
- o liczbie osi - dwie        1.130 z³,
- o liczbie osi - trzy        1.234 z³,

b)    równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do  36 ton w³¹cznie :
- o liczbie osi - jedna        1.130 z³,
- o liczbie osi - dwie   1.291,07 z³,
- o liczbie osi - trzy        1.336 z³,

c)    powy¿ej  36 ton i mniej ni¿ 38 ton:
- o liczbie osi - jedna                     1.440 z³,
- o liczbie osi - dwie        1.542 z³,
- o liczbie osi - trzy                     1.644 z³,

d) powy¿ej 38 ton:
- o liczbie osi - jedna                                               1.440 z³,
- o liczbie osi - dwie                                                1.699,87 z³,
- o liczbie osi - trzy                                                       1.644 z³.

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

    a)    mniej ni¿ 30 miejsc           1.040 z³,
    b)    równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc          1.560 z³.

§ 2. 1. Dla pojazdów okre�lonych w § 1 pkt. 1, 4, 7 i 10   wypro-
dukowanych przed 1991 r. stawki podatku zwiêksza siê i okre-
�la siê w wysoko�ci:

a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej pojazdu:

- od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie     616 z³,
- powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie             1.028 z³,
- powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton               1.232 z³.

Dziennik Urzêdowy
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 105

b)  od ci¹gnika   siod³owego   lub   balastowego   przystosowa-
nego   do   u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej  zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej
12 ton:

- od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony             1.234 z³,
- od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton             1.336 z³,
- od 9 ton i poni¿ej 12 ton             1.438 z³,

c)  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 z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowa-
dzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poni¿ej 12 ton             822 z³,
d)    od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia:

- mniej ni¿ 30 miejsc             1.234 z³,
- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc             1.748 z³.

2. Dla pojazdów, okre�lonych w § 1 pkt. 1, 4, 7 i 10 posiadaj¹-
cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i okre�la w wyso-
ko�ci:

a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej pojazdu:

- od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 412 z³,
- powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 822 z³,
- powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton          1.028 z³,

b)   od 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:

- od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton              1.028 z³,
- od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton              1.130 z³,
- od 9 ton i poni¿ej 12 ton              1.234 z³,

c)    od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia:
- mniej ni¿ 30 miejsc               926 z³,
- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc            1.440 z³.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wo³czyna.

§ 4. 1. Uchwa³a:
a) wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r.
b) podlega og³oszeniu w  Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-

twa Opolskiego.
2. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, traci moc uchwa-

³a Rady Miejskiej w Wo³czynie Nr II/9/2002 z dnia 10 grudnia
2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof Maszkowski

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 153
poz.1271, Nr 214 poz. 1806, w 2003r.Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.
1568) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 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 2003r. Nr 200
poz.1680, z 2003r. Nr 110, poz.1039), Rada Miejska uchwala:

§ 1. Obni¿a siê �redni¹ cenê skupu ¿yta ustalon¹ komunika-
tem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 pa�-
dziernika 2003r. w sprawie �redniej ceny skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2003 roku (M.P. Nr 49, poz. 771) z
kwoty 34,57 z³ za 1q do kwoty 33,78 z³ za 1 q , która stanowi
podstawê obliczania podatku rolnego na 2004 rok na obszarze
Gminy.
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Uchwa³a Nr XIV/133/2003
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie obni¿enia �redniej ceny skupu ¿yta za pierwsze trzy kwarta³y 2003 roku.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Wo³czyna.

§3. Uchwa³a :

1. Wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r.
2. Podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-

twa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof Maszkowski
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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. Nr142, poz. 1591,
z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162
poz.1568), art. 6a 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,
z 2002r. Nr 200,poz.1680, z 2003r. Nr 110, poz.1039), 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), 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.876,
Nr 110, poz.1039, Nr 188 poz.1840), Rada Miejska w Wo³czynie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1.Zmienia siê wzór formularza informacji  podatkowej o
nieruchomo�ciach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych:

 a) w czê�ci D w tabeli pkt 1 c i pkt 2 e  w przedmiocie opodat-
kowania  w miejsce kategorii  "pozosta³ych" wprowadza siê
" pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statuto-
wej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego".

2.Zmienia siê wzór formularza deklaracji na podatek od nie-
ruchomo�ci:

a) w czê�ci E w tabeli pkt 1 c i pkt 2 e w przedmiocie opodatko-
wania  w miejsce kategorii  "pozosta³ych" wprowadza siê " pozo-
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Uchwa³a  Nr XIV/134/2003
RADY MIEJSKIEJ W WO£CZYNIE

z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/11/2002 z dnia 10 grudnia 2002r.  w sprawie okre�lenia wzorów formularzy
 dla podatku rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci.

sta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku pu-
blicznego"

b) wprowadza siê za³¹cznik nr 1 do przedmiotowej deklaracji .
2. Okre�la siê wzór "za³¹cznika  nr 1 do deklaracji na podatek

od nieruchomo�ci" zgodnie z  za³¹cznikiem  nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wo³czyna.

§ 3. Uchwa³a:
1. Wchodzi w ¿ycie  z dniem 1 stycznia 2004r.
2. Podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-

twa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof Maszkowski

                                        Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XIV/134/2003
Rady Miejskiej w Wo³czynie

                                z dnia 10 grudnia 2003r.

Za³¹cznik nr 1
do deklaracji na podatek od nieruchomo�ci

1. ZWOLNIENIA  WYNIKAJ¥CE  Z  ART.  7 UST. 2   I  UST. 3
USTAWY  O   PODATKACH    I   OP£ATACH   LOKALNYCH

1 1)  budynki mieszkalne lub ich czê�ci                                  -  _________________m2 

2)  budynki pozosta³e lub ich czê�ci                                     -  _________________m2 

3)  grunty                                                                               -  _________________m2 

4)  budowle                                                                           -  __________________z³ 

2  Szko³y , placówki, zak³ady kszta³cenia i placówki doskonalenia nauczycieli - 

publiczne i niepubliczne oraz organy prowadz¹ce te szko³y, placówki i zak³ady z tytu³u 

zarz¹du, u¿ytkowania  wieczystego nieruchomo�ci szklonych: zwolnienie nie dotyczy 

przedmiotów opodatkowania zajêtych na dzia³alno�æ  gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alno�æ 

o�wiatowa 

1)  budynki mieszkalne lub ich czê�ci                              -  _________________m2 

2)  budynki pozosta³e lub ich czê�ci                                 -  _________________m2 

3)  grunty                                                                          -  __________________m2 

4)  budowle                                                                       -  __________________z³ 

3  

 Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów 

opodatkowania zajêtych na dzia³alno�æ gospodarcz¹ 

1)  budynki mieszkalne lub ich czê�ci                            -  __________________m2 

2)  budynki pozosta³e lub ich czê�ci                               -  __________________m2 

3)  grunty                                                                        -  ___________________m2 

4)  budowle                                                                     -  ____________________z³ 
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4  

 Prow adz¹cych zak³ady pracy chronionej lub zak³ady aktyw no�ci  zaw odow ej - w  

zakresie  przedm iotów  opodatkow ania zg³oszonych w ojew odzie, je¿eli zg³oszenie zosta³o 

potw ierdzone decyzj¹ w  spraw ie przyznania statusu pracy chronionej lub zak³adu 

aktyw no�ci zaw odow ej albo za�w iadczeniem  - zajêtych na prow adzenie tego zak³adu, z 

w yj¹tkiem  przedm iotów  opodatkow ania znajduj¹cych siê w  posiadaniu zale¿nym  

podm iotów  nie bêd¹cych prow adz¹cym i zak³ady pracy chronionej lub zak³ady 

aktyw no�ci zaw odow ej 

1)  budynki m ieszkalne lub ich czê�ci                           -  __________________m 2 

2)  budynki pozosta³e lub ich czê�ci                              -  __________________m 2 

3)  grunty                                                                       -  ___________________m 2 

4)  budow le                                                                   -  ____________________ z³ 

5  

 Jednostki badaw czo-rozw ojow e, z w yj¹tkiem  przedm iotów  opodatkow ania 

zajêtych na dzia³alno�æ gospodarcz¹ 

1)  budynki m ieszkalne lub ich czê�ci                                -  ________________m 2 

2)  budynki pozosta³e lub ich czê�ci                                   -  ________________m 2 

3)  grunty                                                                            -  _________________m 2 

4)  budow le                                                                        -  _________________z³  

6  

 Polski Zw i¹zek D zia³kow ców , z w yj¹tkiem  przedm iotów  opodatkow ania zajêtych 

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ 

1)  budynki m ieszkalne lub ich czê�ci                              -  ________________m 2 

2)  budynki pozosta³e lub ich czê�ci                                 -  ________________m 2 

3)  grunty                                                                          -  _________________m 2 

4)  budow le                                                                      -  __________________z³ 

7  

 Budynki lub ich czê�ci oraz grunty zajête na potrzeby prow adzenia statutow ej 

dzia³alno�ci i w ykorzystyw ane w  zakresie organizow ania i upow szechniania kultury i 

sportu 

 1)  budynki m ieszkalne lub ich czê�ci                              -  ________________m 2 

2)  budynki pozosta³e lub ich czê�ci                                  -  ________________m 2 

3)  grunty                                                                           -  _________________m 2 

4)  budow le                                                                       -  __________________z³ 

 8   

 B u d yn k i lu b  ich  czê�c i o raz  gru n ty za jê te  n a  p o trzeb y p ro w ad zen ia  s ta tu to w ej 

d z ia ³a ln o �ci i w yk o rz ystyw an e w  zak resie  o ch ro n y  p rzeciw p o ¿aro w ej 

 1 )  b u d yn k i m ieszk aln e  lu b  ich  czê�c i                              -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m 2  

2 )  b u d yn k i p o zo sta ³e  lu b  ich  czê�c i                                  -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m 2  

3 )  g ru n ty                                                                           -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m 2  

4 )  b u d o w le                                                                        -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ z ³ 

9   

 B u d yn k i lu b  ich  czê�c i o raz  gru n ty za jê te  n a  p o trzeb y p ro w ad zen ia  s ta tu to w ej 

d z ia ³a ln o �ci i w yk o rz ystyw an e w  zak resie  u d z ie lan ia  �w iad czeñ  o p iek i sp o ³eczn ej 

 1 )  b u d yn k i m ieszk aln e  lu b  ich  czê�c i                              -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m 2  

2 )  b u d yn k i p o zo sta ³e  lu b  ich  czê�c i                                  -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m 2  

3 )  g ru n ty                                                                           -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m 2  

4 )  b u d o w le                                                                        -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ z ³ 

1 0   

B u d yn k i lu b  ich  czê�c i o raz  gru n ty za jê te  n a  p o trzeb y p ro w ad zen ia  s ta tu to w ej 

d z ia ³a ln o �ci i w yk o rz ystyw an e w  zak resie  o b ro n n o �ci i b ezp ieczeñ stw a o raz  u trz ym an ia  

p o rz¹d k u  p u b liczn ego   

1 )  b u d yn k i m ieszk aln e  lu b  ich  czê�c i                              -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m 2  

2 )  b u d yn k i p o zo sta ³e  lu b  ich  czê�c i                                  -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m 2  

3 )  g ru n ty                                                                          -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m 2  

4 )  b u d o w le                                                                       -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ z ³ 
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