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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 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 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 96, poz. 874 i 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, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz.
1039, Nr 188, poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953 ) - Rada Miejska w
Byczynie uchwala, co nastêpuje:

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

1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton z tym, ¿e w zale¿no�ci od
dopuszczalnej masy ca³kowitej oraz jego wp³ywu na �rodowi-
sko naturalne stawki podatku okre�la za³¹cznik nr 1 do niniej-
szej uchwa³y.

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

3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystoso-
wanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej
12 ton z tym, ¿e w zale¿no�ci od dopuszczalnej masy ca³kowitej,
jego wp³ywu na �rodowisko naturalne stawki podatku okre�la
za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.

4. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystoso-
wanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³ko-

2186

Uchwa³a Nr XII/109/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 11 grudnia 2003 r.

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

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

5. Od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, stawkê
podatku okre�la za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y.

6. Od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno-
�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, z
tym, ¿e w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej 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 naturalne, stawki
podatku okre�la za³¹cznik nr 7 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr III/16/02 Rady Miejskiej w By-
czynie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko-
�ci rocznych stawek podatku od �rodków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Byczyny.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
 w Byczynie

                                                                           Józef Lucjan Kêdzia

Za³¹cznik nr 1

Dopuszczalna masa ca³kowita ( w tonach )

Stawka podatku w z³otych

Spe³nia normy czysto�ci pozosta³e

       spalin EURO lub posiada

                  katalizator

od 3,5 do 5,5 w³¹cznie 440,00 525,00

powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie 840,00 945,00

powy¿ej 9 i poni¿ej 12 1.050,00 1.197,00

2242-Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XV/95/03  z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie okre�lenia
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Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita 

(w tonach) 

Stawka podatku w z³otych 

nie mniej ni¿ mniej ni¿ O� jezdna (osie)  

          z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równowa¿ne 

Inne systemy 

zawieszenia osi 
jezdni 

Dwie osie 

12 13 1.680,00 1.680,00 

13 14 1.785,00 1.785,00 

14 15 1.890,00 1.890,00 

15  1.900,00 1.900,00 

Trzy osie 

12 17 1.840,00 1.840,00 

17 19 1.890,00 1.890,00 

19 21 1.910,00 1.910,00 

21 23 1.940,00 1.940,00 

23 25 1.970,00 1.970,00 

25  1.995,00 1.995,00 

Cztery osie i wiêcej 

12 25 1.995,00 1.995,00 

25 27 2.100,00 2.100,00 

27 29 2.150,00 2.150,00 

29 31 2.200,00 2.452,80 

31  2.250,00 2.452,80 

 

Za³¹cznik nr 2

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 1.150,00 1.260,00 

 

Za³¹cznik nr 3

Za³¹cznik nr 4

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 1.680,00 1.680,00 

18 25 1.785,00 1.785,00 

25 31 1.830,00 1.830,00 

31  1.830,00 1.937,76 

Trzy osie 

12 40 1.830,00 1.830,00 

40  1.890,00 2.548,65 

 

Dopuszczalna masa ca³kowita ( w tonach ) Stawka podatku w z³otych

od 7 i poni¿ej 12 800,00

Za³¹cznik nr 5
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Za³¹cznik nr 6

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 18 945,00 945,00 

18 25 1.050,00 945,00 

25  1.155,00 1.155,00 

Dwie osie 

12 28 1.050,00 1.050,00 

28 33 1.155,00 1.155,00 

33 38 1.260,00 1.300,00 

38  1.470,00 1.700,00 

      Trzy osie 

12 38 1.260,00 1.260,00 

38  1.575,00 1.470,00 

 

Stawka podatku w z³otych  

Ilo�æ miejsc do siedzenia Spe³nia normy czysto�ci 

spalin EURO lub posiada 

katalizator 

Pozosta³e 

 

Do 15 miejsc 990,00 1.260,00 

Powy¿ej 15 do 29 miejsc 1.050,00 1.300,00 

Równej lub  wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.575,00 1.785,00 

 

Za³¹cznik nr 7

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 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 96, poz. 874 i 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 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz.
874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953 ) -
Rada Miejska w Byczynie uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wysoko�æ  stawek rocznych podatku od
nieruchomo�ci w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

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

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

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

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego           - 0,20 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

2187

Uchwa³a Nr XII/110/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 11 grudnia 2003 r.

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

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

 - 17,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
   - 8,11 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

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

   - 3,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego     - 5,56 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

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

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Byczyny.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr III/20/02 Rady Miejskiej w By-
czynie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko-
�ci stawek podatku od nieruchomo�ci.

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

       Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Byczynie

    Józef Lucjan Kêdzia



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 106 - 8324 -    Poz.2188-2189

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 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 96, poz. 874 i Nr 162, poz. 1568 ), 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 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953 ),  art. 6 b
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 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680,
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz.1568 ),  art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 pa�dziernika 2002 r.  o podatku le�nym (Dz. U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826 ), art. 28 § 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r . - Ordynacja Podatkowa (Dz. U.  z 1997 r.
Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062,  z 2000 r.Nr 94, poz.
1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315;
z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110,
poz.1189, Nr 125, poz. 1368, Nr 130, poz. 1452 , z 2002 r. Nr 89,
poz. 804,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z
2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137 i poz. 1302) - Rada Miejska w
Byczynie uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr XII/111/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 11 grudnia 2003 r.

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

§ 1. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomo�ci, rol-
nego, le�nego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Inkasentami w zakresie poboru podatków okre�lo-
nych w § 1 s¹ so³tysi poszczególnych so³ectw,  za wyj¹tkiem
wsi Dobiercice, gdzie inkasentem jest Pani Brygida Kurtz.

§ 3. Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie w wysoko�ci
6% od sumy zainkasowanych kwot.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr III/21/02 Rady Miejskiej w
Byczynie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie inkasa podatków
od nieruchomo�ci, rolnego i le�nego.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
  w Byczynie

      Józef Lucjan Kêdzia

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. 127, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 96, poz. 874 i Nr 162, poz. 1568),  art. 19 pkt 1 d ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r . Nr 110, poz.
1039, Nr 188, poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953)- Rada Miejska
w Byczynie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadza siê nastêpuj¹ce op³aty administracyjne za
czynno�ci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej:

1.  a) za wydanie wypisu z planu zagospodarowania prze-
strzennego                                                                                  60,00 z³

b) za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzen-
nego                                                                                            70,00 z³.
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Uchwa³a Nr XII/112/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej .

2. Ustalone stawki op³aty administracyjnej winny byæ
wp³acane gotówk¹ w kasie Urzêdu Miejskiego w Byczynie.

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

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr III/19/02 Rady Miejskiej w
Byczynie z dnia 13 grudnia  2002 r. w sprawie ustalenia op³aty
administracyjnej.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Byczynie

                                                                 Józef Lucjan Kêdzia



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 106 - 8325 -                  Poz.2190

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.

o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz. U.z 2002 r. Nr 9, poz. 84,

Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568 i

Nr 200, poz. 1953 ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada

1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,

z 1994r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz.

272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 roku Nr 108, poz. 681, z 2001r.

Nr 81, poz.875 , z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz.

1039 i Nr 162, poz. 1568 ), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pa�dzier-

nika 2002 r. o podatku le�nym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216,

poz. 1826 ) - Rada Miejska w Byczynie uchwala , co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wzór formularza zawieraj¹cego dane do-

tycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbêdne do

wymiaru i poboru podatku od nieruchomo�ci, stanowi¹cy za-

³¹cznik nr 1 i 2 do uchwa³y.

§ 2. Okre�la siê wzór formularza zawieraj¹cego dane do-

tycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbêdne do

wymiaru i poboru podatku rolnego, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 i 4

do uchwa³y.
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Uchwa³a Nr XII/113/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 11 grudnia 2003 r.

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.

§ 3. Okre�la siê wzór formularza zawieraj¹cego dane do-

tycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbêdne do

wymiaru i poboru podatku le�nego, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 i 6

do uchwa³y.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr III/22/02 Rady Miejskiej w By-

czynie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia  wzorów

formularzy zawieraj¹cych dane dotycz¹ce podmiotu i przedmio-

tu opodatkowania, niezbêdnych do wymiaru i poboru podatków

od nieruchomo�ci, rolnego oraz le�nego.

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

i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa

Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

 w Byczynie

        Józef Lucjan Kêdzia



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 106 - 8326 -          Poz.2190



- 8341 -
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 106 Poz. 2191-2192

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, Nr 203, poz.1966), w zwi¹zku z 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,
Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966), Rada Gminy Cisek uchwa-
la, co nastêpuje:

  §  1.Ustala siê stawki podatku od nieruchomo�ci w na-
stêpuj¹cych wysoko�ciach :

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

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

 - 16,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c/  zajêtych na  prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
   -  8,11 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

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

  -  3,49 z³ od  1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

e/  pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego     - 4,71 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

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

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

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

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

     c/ pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³at-
nej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku  publicznego przez organiza-
cje po¿ytku publicznego                - 0,02  z³ od 1 m2 powierzchni.

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

1) wykorzystane na potrzeby ochrony przeciwpo¿arowej,
2) wykorzystane na dzia³alno�æ sportow¹ i w zakresie kul-

tury fizycznej,
3) wykorzystywane na dzia³alno�æ kulturaln¹ i prowadze-

nie bibliotek,

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 152, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z
2003 r. Nr 80,  poz. 717, Nr 96, poz. 874 i Nr 162, poz. 1568) oraz
art.7, ust.3 ustawy z dnia12 stycznia 1991r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych (Dz. U z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683,
Nr 110 poz. 1039, z 2003r. Nr 188, poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953),
art.13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 432, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r.
Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r.
Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz.
1568), Rada Miejska  w Byczynie uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci budynki lub
ich czê�ci oraz grunty zajête na prowadzenie dzia³alno�ci statu-
towej i wykorzystywane w zakresie:

1) organizowania i upowszechniania kultury, kultury fizycz-
nej i sportu,

2) ochrony przeciwpo¿arowej,
3) udzielania �wiadczeñ w zakresie opieki spo³ecznej,
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Uchwa³a Nr XII/114/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 11 grudnia 2003r.

w sprawie zwolnienia z podatku.

4) obronno�ci i bezpieczeñstwa oraz utrzymania porz¹d-
ku publicznego, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alno-
�ci gospodarczej.

§ 2. Zwalnia siê z podatku rolnego grunty sklasyfikowane
w ewidencji gruntów i budynków jako u¿ytki rolne lub jako grunty
zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych, wykorzystywane
w zakresie:

1) organizowania i upowszechniania kultury, kultury fizycz-
nej i sportu,

2) ochrony przeciwpo¿arowej z wyj¹tkiem zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Byczyny.

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej w Byczynie

        Józef Lucjan Kêdzia

2192

Uchwa³a Nr XIII/52/2003
Rady Gminy Cisek

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci na terenie Gminy Cisek
oraz zwolnieñ  w tym podatku.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 106 - 8342 - Poz. 2192-2193

4) stanowi¹ce w³asno�æ Gminy Cisek, o ile nie s¹ w po-
siadaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organi-
zacyjnych nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej, lub nie s¹
oddane w u¿ytkowanie wieczyste i nie korzystaj¹ ze zwolnienia z
mocy ustawy.

 § 3. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Cisek Nr II/7/2002
z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek
podatku od nieruchomo�ci na terenie Gminy Cisek.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

 §   5.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego oraz na terenie Gminy Cisek w sposób zwyczajo-
wo przyjêty.

Przewodnicz¹cy Rady
Pawe³ Ryborz

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; 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1806 oraz  z 2003r. Nr 80, poz. 717) w zwi¹zku z
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.
1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz.
1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966) - Rada Gminy Cisek
uchwala, co nastêpuje:

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

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

a)  od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie                       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 pneu-
matycznym lub zwieszeniem 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 niniejszej ni¿ 25 ton:
- o liczbie osi - cztery i wiêcej                                 1.400,00 z³
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Uchwala Nr XIII/ 53 /2003
Rady Gminy Cisek

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych na terenie Gminy Cisek.

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 za-
wieszenia 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
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                                          1.300,00 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 .600,00 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 i 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 dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
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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 zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-
wa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie                                            1.200,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i niniejszej 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                                            1.800,00 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 sys-
temem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej 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¿ 31ton:
- 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                                            1.800,00 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 rolni-
cz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poni¿ej 12 ton                                  200,00 z³.

8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne   o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów z wyj¹tkiem wykorzysty-
wanych 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 ton 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 zawiesze-
nia 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 ton i mniejszej ni¿ 38 ton:
- o liczbie osi - dwie                                           1 .400,00 z³
g) równej lub wy¿szej ni¿ 38ton:
- 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                                            1.400,00 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 sie-
dzenia:

a)mniejszej ni¿ 30 miejsc                              1.100,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc                 1.500,00 z³.

§2. Traci moc uchwa³a Nr XXIX/180/2001 Rady Gminy Ci-
sek z dnia 16 listopada 2001r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci
stawek podatku od �rodków transportowych i zwolnieñ w tym
podatku.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ci-
sek.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego oraz na terenie Gminy Cisek w sposób zwyczajowo przy-
jêty.

Przewodnicz¹cy Rady
Pawe³ Ryborz
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591; 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966), 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 2003 Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203,
poz. 1966), art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym z dnia
15 listopada 1984r. (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; 1998 r., Nr 108, poz. 681; 2001r. Nr 81, poz. 875; 2002r.
Nr 200, poz. 1680; 2003 r. Nr 110, poz. 1039) oraz art. 6 ust. 9
ustawy o podatku le�nym z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. (Dz.U.
Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826) - Rada Gminy Cisek uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1.Okre�la siê wzór formularza informacji o nieruchomo-
�ciach i obiektach budowlanych, oznaczony symbolem IN - sta-
nowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Okre�la siê wzór formularza deklaracji na podatek od
nieruchomo�ci, oznaczony symbolem DPN - stanowi¹cy za³¹cz-
nik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 3.Okre�la siê wzór formularza informacji o lasach, ozna-
czony symbolem IL - stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do niniejszej
uchwa³y.

§ 4.Okre�la siê wzór formularza informacji o gruntach,
oznaczony symbolem IG - stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do niniej-
szej uchwa³y.

§ 5.Okre�la siê wzór formularza deklaracji na podatek rol-
ny, oznaczony symbolem DPR- stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do ni-
niejszej uchwa³y.

§ 6.Okre�la siê wzór formularza deklaracji na podatek le-
�ny, oznaczony symbolem DPL, stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do
niniejszej uchwa³y.

§ 7.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ci-
sek.

§ 8.Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy Cisek z dnia 10 grud-
nia 2002 r. :

- Nr II/9/2002 w sprawie okre�lenia wzorów formularzy
informacji o nieruchomo�ciach i obiektach budowlanych oraz
deklaracji na podatek od nieruchomo�ci na dany rok podatkowy
w Gminie Cisek,
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Uchwa³a Nr XIII/54/2003
Rady Gminy Cisek

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie 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 w Gminie Cisek.

- Nr II/10/2002 w sprawie okre�lenia wzorów formularzy
informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny na dany
rok podatkowy w Gminie Cisek,

- Nr II/11/2002 w sprawie okre�lenia wzorów formularzy
informacji o lasach oraz deklaracji na podatek le�ny na dany rok
podatkowy w Gminie Cisek.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Pawe³ Ryborz
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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,
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,
Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 ) -
Rada Miejska w G³ogówku  uchwala,  co nastêpuje:

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

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton z tym, ¿e     w zale¿no�ci od
dopuszczalnej masy ca³kowitej oraz jego wp³ywu na �rodowisko,
stawki podatku okre�la za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton z  tym, ¿e w zale¿no�ci
od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia, stawki podatku okre�la za³¹cznik nr 2 do niniej-
szej uchwa³y,

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

4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystoso-
wanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej  lub wy¿szej
ni¿ 12 ton w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³ko-
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Uchwa³a Nr XII / 95 /2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia  12 grudnia   2003 r.

w sprawie podatku od �rodków transportowych.

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

5) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, stawkê
podatku okre�la za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y,

6) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹  lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno-
�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, z
tym, ¿e w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masie ca³ko-
witej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okre�la
za³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y,

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

§ 2  Traci moc uchwa³a Nr XXX / 245 / 2001 Rady Miejskiej
w G³ogówku z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie okre�lenia
rocznych stawek podatku od �rodków transportowych.

§ 3  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³o-
gówka.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Marek Pelka

 

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 

 

600 

 

powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie 
 

 

900 

 

1.000 

 

powy¿ej 9 i poni¿ej 12  
 

 

1.100 

 

1.200 

 

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
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Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita 
/ w tonach / 

 

Stawka podatku w z³otych 

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

lub zawieszeniem uznanym za 

równowa¿ne 

inne systemy zawieszenia osi 
jednych 

 

Dwie osie 

 

12 

 

13 

 

1.200 

 

1300 

 
13 

 
14 

 
1.200 

 
1.300 

 
14 

 
15 

 
1.300 

 
1.400 

 

15 

  

1.300 

 

1.400 

 
Trzy osie 

 

12 

 

17 

 

1.400 

 

1.500 

 
17 

 
19 

 
1.400 

 
1.500 

 
19 

 
21 

 
1.600 

 
1.700 

 
21 

 
23 

 
1.600 

 
1.700 

 

23 

 

25 

 

1.800 

 

1.900 

 
25 

 
 

 
1.800 

 
1.900 

 

Cztery osie i wiêcej 

 
12 

 
25 

 
1.900 

 
2.000 

 
25 

 
27 

 
1.900 

 
2.000 

 
27 

 
29 

 
2.200 

 
2.300 

 

29 

 

31 

 

2.200 

 

2.452,80 

 
31 

  
2.368,25 

 
2.452,80 

 

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y

Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y

 

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 

 
                 1.200 

 
             1.400 
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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 )  
z zawieszeniem pneumatycznym 

lub uznanym za równowa¿ne 

 

inne systemy zawieszania osi 
jezdnych 

 
Dwie osie 

 

12 

 

18 

 

1.600 

 

1.700 

 

18 

 

25 

 

1.600 

 

1.700 

 

25 

 

31 

 

1.700 

 

1.800 

 

31 

 

 

 

1.800 

 

 1.937,76 

 

Trzy osie 

 
12 

 
40 

 
1.830,48 

 
1.830,48 

 

40 

  

2.368,25 

 

2.548,65 

 

Za³¹cznik nr 4 do uchwa³y

Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y

 

Dopuszczalna masa ca³kowita    / w tonach / 

 

Stawka podatku w z³otych 

 

 
 

 

 

od 7 i poni¿ej 12  
 

 

1.200 

 

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 
jednych 

 

Jedna o� 

 

12 

 

18 

 

1.200 

 

1.300 

 

18 

 

25 

 

1.250 

 

1.350 

 
25 

 
 

 
1.300 

 
1.400 

 

Dwie osie 

 
12 

 
28 

 
1.350 

 
1.400 

 

28 

 

33 

 

1.400 

 

1.440 

 
33 

 
38 

 
1.400 

 
1.440 

 

38 

  

1.650 

 

1.700 

 

Trzy osie 

 

12 

 

38 

 

1.440 

 

1.440 

 

38 

  

1.700 

 

1.800 
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Za³¹cznik nr 7 do uchwa³y

 
Ilo�æ miejsc do siedzenia 

 
Stawka podatku w z³otych 

  
spe³nia normy czysto�ci spalin  EURO 
lub posiada katalizator 

 
pozosta³e 

 

 

 
do 15 miejsc  

 
1.000 

 
1.250 

 

powy¿ej 15 do 29 miejsc 

 

1.100 

 

1.350 

 
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 

 
1.600 

 
1.770 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,
z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214
poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 / art.2, art.5
ust. 1, art.7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych / Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683, z
2003r. Nr 96 poz 874, Nr 110 poz.1039  /  -   Rada Miejska w
G³ogówku uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Uchwala siê na 2004 rok wysoko�æ stawek podatku
od nieruchomo�ci:

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

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

      16,50 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej
c/ od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie

dzia³alno�ci gospodarczej  w zakresie obrotu kwalifikowanym
    8,06 z³ od 1m2  materia³em siewnym  powierzchni u¿ytkowej

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

       3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
e/ od pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie  odp³at-

nej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego  przez organiza-
cje po¿ytku publicznego   4,30 z³ od 1 m2powierzchni u¿ytkowej.

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

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

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

lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha powierzchni,
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Uchwa³a Nr XII /  96  /2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 12 grudnia  2003 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomo�ci na obszarze Gminy G³ogówek na rok 2004.

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

§ 2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci, oprócz zwol-
nieñ okre�lonych w art. 7 ust 1 ustawy:

1. Budynki i grunty s³u¿¹ce dzia³alno�ci kulturalnej w rozu-
mieniu przepisów o dzia³alno�ci kulturalnej.

2. Budynki i grunty s³u¿¹ce dzia³alno�ci sportowo-rekre-
acyjnej, zajmowane przez stowarzyszenia i jednostki pomocni-
cze Gminy.

3. Pozosta³e budynki stanowi¹ce w³asno�æ osób, których
jedynym �ród³em utrzymania jest renta lub emerytura, za wyj¹t-
kiem budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³al-
no�ci¹ gospodarcz¹ oraz gara¿y wolno stoj¹cych.

4. Sieci wodoci¹gowe i kanalizacyjne po³o¿one na terenie
Miasta i Gminy oraz budynki i budowle zwi¹zane z poborem i
uzdatnianiem wody, a tak¿e oczyszczaniem �cieków.

5. Budynki i grunty wykorzystywane na cele obronno�ci i
bezpieczeñstwa pañstwa.

6. Budynki i grunty jednostek stra¿y po¿arnej.

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

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

                            Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Marek Pelka
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Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591, z 2002r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806,
z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 / 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/ - Rada Miejska w G³ogówku uchwala ,co na-
stêpuje :

§1. W §1 tiret 1 i 2 uchwa³y Nr II/11/2003 Rady Miejskiej w
G³ogówku z dnia 9 grudnia 2002 r.w sprawie okre�lenia wzorów
formularzy dotycz¹cych podmiotu i przedmiotu opodatkowania
podatkiem od nieruchomo�ci, w czê�ci dotycz¹cej przedmiotu
opodatkowania za³¹czników do uchwa³y wprowadza siê nastê-
puj¹ce zmiany :

1/  w za³¹czniku nr 1 czê�æ D.1 pkt 3. otrzymuje brzmienie :
�3. Pozosta³e grunty, w tym zajête na prowadzenie odp³at-

nej statutowej dzia³alno�ci   po¿ytku publicznego przez organi-
zacje po¿ytku publicznego�.

2/  W za³¹czniku nr 1 czê�æ D.2 pkt 5 otrzymuje brzmienie :
�5. Pozosta³ych,  w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - ogó³em w tym :

- kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20m /zaliczyæ 50%
powierzchni/

- kondygnacji o wysoko�ci powy¿ej 2,20m�,
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 Uchwa³a Nr XII / 97 /2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 12  grudnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia wzorów formularzy dotycz¹cych podmiotu i przedmiotu opodatkowania
podatkiem od nieruchomo�ci.

3/  w za³¹czniku nr 2 czê�æ D.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie :
�3. Pozosta³e grunty, w tym zajête na prowadzenie odp³at-

nej statutowej dzia³alno�ci  po¿ytku publicznego przez organiza-
cje po¿ytku publicznego.�,

4/ W za³¹czniku nr 2 czê�æ D.2 pkt 5 otrzymuje brzmienie :
�5. Pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - ogó³em,

        w tym :
- kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20m /zaliczyæ 50%

powierzchni/,
- kondygnacji o wysoko�ci powy¿ej 2,20m.�.

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

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

                                                                           Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Marek Pelka

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1999 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)
art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717)- Rada
Miejska w G³ogówku uchwala ,co nastêpuje:

§ 1. Wprowadza siê na terenie Gminy G³ogówek op³atê
administracyjn¹ w wysoko�ci 100 z³ za wydanie wypisu i wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania Miasta i Gminy G³o-
gówek.

§ 2. Wprowadza siê na terenie Gminy G³ogówek op³atê
administracyjn¹  w wysoko�ci 100 z³ za wydanie wypisu i wyrysu
ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania Mia-
sta  i Gminy G³ogówek.
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Uchwa³a Nr XII/98/ /2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 12 grudnia 2003 r.

w sprawie op³at administracyjnych.

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

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w G³o-
gówku z dnia 9 grudnia 2002r.

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej

                                                                             Marek Pelka
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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, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717,
Nr 162 poz.1568/ oraz art.4, art.5, art.7 ust.3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych /Dz.U. z 2002r.
Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683,   z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110
poz.1039, Nr 188 poz.1840 i Nr 200 poz.1953/- Rada Miejska w
Gorzowie �l¹skim 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           - 0,48 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           - 0,11 z³ od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych   - 0,40 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

  - 12,40 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
   - 7,10 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

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

   - 3,49 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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Uchwa³a  Nr  X/55/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie  podatku od nieruchomo�ci.

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego, z wyj¹tkiem gara¿y

    - 3,40 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
od gara¿y      - 4,60 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) od budowli - 2% ich warto�ci, okre�lonej na podstawie
art.4 ust. 1 pkt.3 i  ust.3-7  cytowanej ustawy o podatkach i op³a-
tach lokalnych.

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

tucji kultury, ochrony    przeciwpo¿arowej, kultury fizycznej i spor-
tu, z wyj¹tkiem tych czê�ci, w których    prowadzona jest dzia³al-
no�æ gospodarcza,

2/ budowle s³u¿¹ce bezpo�rednio do  wytwarzania i do-
prowadzania wody,  odprowadzania �cieków oraz grunty i bu-
dowle s³u¿¹ce do sk³adowania odpadów   sta³ych.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gorzo-
wa �l¹skiego.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w
Gorzowie �l¹skim z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysoko-
�ci stawek podatku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ od tego
podatku.

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

Przewodnicz¹cy Rady
 Roman Neugebauer

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, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717,
Nr 162 poz.1568/ oraz art.10  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i op³atach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84,
Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039,
Nr 188 poz.1840 i Nr 200 poz.1953/-Rada Miejska w Gorzowie
�l¹skim  u c h w a l a,  co nastêpuje :
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Uchwa³a  Nr  X/56/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie   podatku od �rodków transportowych.

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

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej  12 ton z tym, ¿e w zale¿no�ci od
dopuszczalnej masy ca³kowitej oraz jego wp³ywu na �rodowisko,
stawki podatku okre�la za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton z tym, ¿e w zale¿no�ci od
liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu  i rodzaju za-
wieszenia, stawki podatku okre�la za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y,
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3) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystoso-
wanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej
12 ton z tym, ¿e w zale¿no�ci od dopuszczalnej masy ca³kowitej,
jego wp³ywu na �rodowisko, stawki podatku okre�la za³¹cznik
nr 3 do niniejszej uchwa³y,

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

5) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, stawkê
podatku okre�la za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y,

6) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno-
�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, z

tym, ¿e w zale¿no�ci  od liczby osi, dopuszczalnej masie ca³ko-
witej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okre�la za-
³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y,

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

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Go-
rzowa �l¹skiego.

§ 3.   Traci moc uchwa³a Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w
Gorzowie �l¹skim z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie okre�le-
nia wysoko�ci rocznych stawek podatku od �rodków transpor-
towych.

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

Przewodnicz¹cy Rady
 Roman Neugebauer

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr X/56/2003

z dnia 10 pa�dziernika 2003r.

Stawka podatku w z³otych  

Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach) 
 

spe³nia normy czysto�ci spalin EURO 
lub posiada katalizator 

pozosta³e 

 
od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 

 
   540 

 
   600 

 
powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 

 
   970 

 
1.020 

 
powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 

 
1.140 

 
1.190 

 

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr X/56/2003

z dnia 10 pa�dziernika 2003r.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita 

(w tonach) 
Stawka podatku w z³otych 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równowa¿ne 

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

D w i e   o s i e 

12 13 1.840 1.950 

13 14 1.840 1.950 

14 15 1.840 1.950 

15  1.840 1.950 

T r z y   o s i e 

12 17 1.740 1.850 

17 19 1.950 2.050 

19 21 1.950 2.050 

21 23 1.950 2.050 

23 25 1.950 2.050 

25  1.950 2.050 

C z t e r y    o s i e   i   w i ê c e j 

12 25 1.840 1.950 

25 27 2.050 2.180 

27 29 2.050 2.180 

29 31 2.050 2.452,80 

31  2.050 2.452,80 
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr X/56/2003

z dnia 10 pa�dziernika 2003r.

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr X/56/2003

z dnia 10 pa�dziernika 2003r.

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr X/56/2003

z dnia 10 pa�dziernika 2003r.

Stawka podatku w z³otych  

Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach) 

 
spe³nia normy czysto�ci spalin EURO 

lub posiada katalizator 

 

pozosta³e 

 
od 3,5 tony i poni¿ej 12 

 

 
   1.400 

 
   1.446 

 

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 

D w i e   o s i e 
12 18 1.730 1.730 

18 25 1.780 1.780 

25 31 1.780 1.780 

31  1.780      1.937,76 

T r z y   o s i e 

12 40 1.780 1.780 

40  1.930      2.548,65 

 

 
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach) 
 

 

Stawka podatku w z³otych 

 
od 7 i poni¿ej 12 
 

 
   650,- 
 

 Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr X/56/2003

z dnia 10 pa�dziernika 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 

J e d n a    o � 

12 18 530 530 

18 25 680 680 

25  680 680 

D w i e    o s i e 

12 28    770 1.150 

28 33    770 1.150 

33 38 1.030 1.300 

38  1.150 1.700 

T r z y    o s i e 
12 38 850 1.140 

38  950 1.300 
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Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr X/56/2003

z dnia 10 pa�dziernika 2003r

Stawka podatku w z³otych  
Ilo�æ miejsc do siedzenia 

spe³nia normy czysto�ci spalin EURO 
lub posiada katalizator 

 
pozosta³e 

 
do 15 miejsc 

 

 
1.030 

 
1.080 

 

powy¿ej 15 do 29 miejsc 
 

 

1.130 

 

1.180 

 
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 
 

 
1.400 

 
1.500 

 

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, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717,
Nr 162 poz.1568/ oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach    i op³atach lokalnych / Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84,
Nr 200 poz.1683, z 2003r Nr 96 poz.874, Nr 110,poz.1039,
Nr 188 poz.1840 i Nr 200 poz.1953/-Rada Miejska w Gorzowie
�l¹skim uchwala, co  nastêpuje:

§ 1. Roczna stawka podatku od posiadania psów wynosi
38 z³  za ka¿dego psa.

§ 2. Podatek p³atny jest bez wezwania w terminach :
1. Do 15 maja roku podatkowego dla osób posiadaj¹cych

psy przed tym  terminem.
2. Do 15 wrze�nia roku podatkowego dla osób, które sta³y

siê posiadaczami psów po 15 maja roku podatkowego, przy
czym w przypadku nabycia psa w II pó³roczu, posiadacz psa
uiszcza podatek w kwocie 20 z³.

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

Inkasentami poboru podatku od posiadania psów s¹ so³-
tysi i Urz¹d Miejski w Gorzowie �l¹skim.
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Uchwa³a Nr  X/57/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie  podatku od posiadania psów .

§ 4. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysoko�ci 5%
kwoty podatku, pobranej i wp³aconej do kasy Urzêdu  Miejskie-
go w Gorzowie �l¹skim.

§ 5. Zwalnia siê z podatku od posiadania psów :
1. Posiadaczy psów, bêd¹cych emerytami lub rencistami

prowadz¹cymi samodzielnie gospodarstwo domowe -  od jed-
nego psa na gospodarstwo domowe.

2. W³a�cicieli lub u¿ytkowników prywatnych posesji  - od
jednego psa .

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Go-
rzowa �l¹skiego.

§ 7. Traci moc uchwa³a Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w
Gorzowie �l¹skim z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustale-
nia wysoko�ci stawek podatku od posiadania psów oraz  zwol-
nieñ  z tego podatku.

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

Przewodnicz¹cy Rady
  Roman Neugebauer
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Na podstawie art. 5 ust.1, art. 6 ust.13 i art. 7 ust.3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683  z  2003r. Nr 96 , 874 ,
Nr  110,poz.1039 , Nr 188 , poz.1840, Nr 200 , poz.1953 i Nr 203,
poz.1966), Rada Miejska w Grodkowie uchwala , co nastêpuje:

§ 1.Stawki podatku od nieruchomo�ci wynosz¹ :
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,

bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków 0,62 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 0,20 z³ od 1 m2 powierzchni,

z tym ¿e :
- z akwenami wodnymi przeznaczonymi na tereny rekre-

acyjne zwi¹zane z rekreacj¹ i wypoczynkiem
0,05 z³ od 1m2 powierzchni,

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

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

    15,85 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
       8,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie 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       5,65 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

z tym ¿e :
- w przesz³o�ci wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego, w
którym nie prowadzi siê dzia³alno�ci gospodarczej i nie zosta³y
wynajête lub wydzier¿awione

      2,90 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budowli - 2% ich warto�ci okre�lonej na podstawie

art.4 ust.1pkt3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
w tym :
od ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej wody, od

budowli s³u¿¹cych do odprowadzenia i oczyszczania �cieków,
bêd¹cych w posiadaniu producenta wody i odbiorcy �cieków -
1% ich warto�ci.
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Uchwa³a Nr IX / 93 /03
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 10 grudnia 2003 r.

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

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

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

2) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek nie maj¹cych osobowo�ci prawnej, jednostek organiza-
cyjnych Agencji W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jed-
nostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Le�ne-
go Lasy Pañstwowe, deklaracja na podatek od nieruchomo�ci
na dany rok podatkowy wzór nr DN-1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2
do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci :
1) nieruchomo�ci lub ich czê�ci zajête na potrzeby samo-

rz¹dowych instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych
Gminy, z wyj¹tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia³al-
no�ci gospodarczej,

2) nieruchomo�ci zajête na potrzeby ochrony przeciwpo-
¿arowej oraz s³u¿¹ce zapewnieniu bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego, ochronie ¿ycia, zdrowia i mienia obywateli, z wyj¹tkiem
wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej,

3) nieruchomo�ci stanowi¹ce w³asno�æ Gminy, przezna-
czone na ogólnodostêpne parki , place, cmentarze , oraz nieru-
chomo�ci, których nie mo¿na wydzier¿awiæ.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr II/4/02 Rady Miejskiej w Grod-
kowie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci
stawek podatku od nieruchomo�ci i wprowadzenia zwolnieñ od
tego podatku.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grod-
kowa.

§ 6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz  podaniu do publicznej wia-
domo�ci na terenie Miasta i Gminy Grodków w sposób zwycza-
jowo przyjêty.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski
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Na podstawie art.10 ust.1 i 2 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 2003r. Nr 96.poz.874,
Nr 110,poz.1039,Nr 188,poz.1840,Nr 200,poz.1953,Nr 203,
poz.1966 ), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr IX/94/03
Rady Miejskiej  w  Grodkowie

z dnia 10 grudnia 2003r.

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

§ 1. Podatek od  �rodków transportowych wynosi rocznie:

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

Wiek do 10 lat Wiek powy¿ej 10 lat 

Wyszczególnienie bez 
katalizatora 

z 
katalizatorem 

bez katalizatora 
z 

katalizatorem 

Od 3,5 t do 5,5 t 
w³¹cznie 

580 500 600 530 

powy¿ej  5,5 t do 
9.0 t w³¹cznie 

950 900 1000 950 

powy¿ej 9,0 t  
i poni¿ej 12 t 

1150 1000 1200 1100 

 

2) od samochodu ciê¿arowego 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 

jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 13 1450 1500 

13 14 1500 1550 

14 15 1550 1600 

15  1600 1650 

Trzy osie 

12 17 1600 1650 

17 19 1650 1700 

19 21 1750 1800 

21 23 1800 1850 

23 25 1850 1900 

25  1900 1950 

Cztery osie i wiêcej 

12 25 1900 1950 

25 27 1950 2050 

27 29 2050 2100 

29 31 2100 2452,80 

31  2100 2452,80 
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3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub  przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej
12 ton:

wiek do 10 lat  wiek powy¿ej 10 lat 

Wyszczególnienie bez 

katalizatora 
z katalizatorem 

bez 

katalizatora 

 z 

katalizatorem 

od 3,5t i poni¿ej 
12 t 

1350 1300 1400 1350 

 

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

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 1300 1400 

18 25 1400 1500 

25 31 1500 1600 

31  1600 1937.76 

Trzy osie 

12 40 1600 1725 

40  1725 2548.65 

 

5) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego

                                                                                    260,00 z³,

6) od przyczepy lub  naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno-
�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

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 18 280 290 

18 25 480 500 

25  490 565 

Dwie osie 

12 28 490 500 

28 33 615 850 

33 38 850 1.295 

38  1.150 1.700 

Trzy osie 

12 38 680 950 

38  950 1.285 
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7) od autobusu, w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedze-
nia:

a) mniejszej ni¿ 30 miejsc -   800 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1.600 z³.

§ 2. Warunkiem ustalenia stawki, o której mowa § 1 pkt.1
i 3 jest dokument po�wiadczaj¹cy, ¿e pojazd spe³nia warunki
normy czysto�ci spalin .

§ 3. Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych:
1) samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³ko-

witej od 3,5 t do 12 ton, wykorzystywane wy³¹cznie we w³asnym
gospodarstwie rolnym, do dzia³alno�ci  rolniczej,

2) autobusy s³u¿¹ce do przewozu dzieci szkolnych w pod-
leg³ych jednostkach o�wiatowych.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr II/5/02 w sprawie okre�lenia
wysoko�ci podatku od �rodków transportowych i wprowadze-

nia zwolnieñ z tego podatku oraz uchwa³a Nr III/23/02 z dnia
27 30 grudnia 2002r., zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatku
od �rodków transportowych i wprowadzenia zwolnieñ z tego po-
datku.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grod-
kowa.

§ 6. Uchwa³a podlega  og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej  wia-
domo�ci na terenie Miasta i Gminy Grodków w sposób zwycza-
jowo przyjêty.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski

Na podstawie art.57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Ordynacja podatkowa  ( Dz.U. Nr 137, poz.926, Nr 160,poz.1083,
z 1998r. Nr 106, poz.668, z 1999r. Nr 11, poz.95, Nr 92, poz.1062,
z 2000 r. Nr 94, poz.1038, Nr 116, poz.1216, Nr 120, poz.1268,
Nr 122, poz.1315,z 2001r. Nr 16, poz.166, Nr 39, poz.459, Nr 42,
poz.475, Nr 110, poz.1189, Nr 125, poz.1368, Nr 130, poz.1452,
z 2002r. Nr 89, poz.804, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,
Nr 169, poz.1387, z 2003r. Nr 130, poz.1188, nr 137, poz.1302)-
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1 1. W razie wydania decyzji podatnikowi o roz³o¿eniu na
raty lub odroczeniu terminu p³atno�ci podatków oraz zaleg³o�ci
podatkowych  stanowi¹cych  dochód  Gminy, pobiera siê op³atê
prolongacyjn¹.

2. Przepis  ust.1  stosuje  siê  równie¿  do  odroczonych lub
roz³o¿onych na raty nale¿no�ci  p³atników i inkasentów, nastêp-
ców prawnych oraz osób trzecich.
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Uchwa³a  Nr IX/95/03
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia  10  grudnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia op³aty  prolongacyjnej w postêpowaniu dotycz¹cym zobowi¹zañ podatkowych.

§ 2. Stawka op³aty prolongacyjnej wynosi 50% og³oszonej
przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" stawki
odsetek za zw³okê od zaleg³o�ci podatkowych w stosunku rocz-
nym.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grod-
kowa.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz podlega podaniu do pu-
blicznej wiadomo�ci na terenie Miasta i Gminy Grodków w spo-
sób zwyczajowo przyjêty.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski

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, 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art.19 pkt 1 lit. a
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Uchwa³a Nr IX/96/03
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci dziennych stawek op³aty targowej, zasad poboru i terminu jej p³atno�ci oraz zarz¹-
dzenia poboru op³aty targowej w drodze inkasa na terenie placu targowego w Grodkowie.

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, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840) -
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 106 - 8380 - Poz.2205-2206

§ 1.1. Ustala sie wysoko�æ dziennej stawki op³aty targo-
wej na placu targowym w Grodkowie:

1) za prowadzenie sprzeda¿y obno�nej z rêki, kosza, skrzyn-
ki, wózka rêcznego, wiadra lub roweru                              -   2,00 z³,

2) za prowadzenie sprzeda¿y z samochodu dostawczego
i ciê¿arowego                                                                        - 28,00 z³,

3) za prowadzenie sprzeda¿y z samochodu osobowego
                                                                                     - 18,00 z³,
4) za prowadzenie sprzeda¿y ze stoiska zadaszonego
lub nie zadaszonego za 1 m2                                    - 4,00 z³,
5) za prowadzenie sprzeda¿y z punktu gastronomicznego
(z konsumpcj¹ lub bez konsumpcji)                         - 16,00 z³.

2. W przypadku sprzeda¿y ze stoiska oraz ustawionego
jako magazyn samochodu, pobiera siê op³atê ³¹czn¹  ustalon¹
jako sumê op³at okre�lonych w ust 1.

§ 2.Op³atê targow¹ pobiera siê od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobo-
wo�ci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na placu targowym w
Grodkowie.

§ 3.1. Op³ata targowa jest pobierana za ka¿dy dzieñ sprze-
da¿y na targowisku tego samego dnia.

2. Pobór op³aty targowej powierza siê osobie wyznaczo-
nej przez Burmistrza Grodkowa, zwanym dalej "Inkasentem".

3. Inkasent wp³aca pobrane kwoty op³at targowych do kasy
Urzêdu Miejskiego najpó�niej na koniec dnia nastêpnego po
dniu pobrania op³at.

§ 4.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grod-
kowa.

§ 5.Traci moc uchwa³a Nr II/8/02 Rady Miejskiej w Grod-
kowie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie op³aty targowej.

§ 6.1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz w prasie lokalnej.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³osze-
nia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683, z 2003r.Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039,
Nr 188, poz. 1840), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadza  siê op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹-
ce  czynno�ci urzêdowe, wykonywane przez pracowników Urzê-
du Miejskiego w Grodkowie:

1) za wydanie wypisu z planu zagospodarowania prze-
strzennego                                                                            -  20 z³,

2) za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania prze-
strzennego                                                                            -  30 z³,

3) za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowa-
nia    przestrzennego                          -  30 z³,

4) za sporz¹dzenie przez Burmistrza Grodkowa , Sekreta-
rza Gminy lub    Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego testamentu:

a) w siedzibie Urzêdu Miejskiego                           -  100 z³,
b) poza siedzib¹ Urzêdu Miejskiego         -   120 z³.
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Uchwa³a Nr IX/ 100/03
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej za czynno�ci urzêdowe.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XVI/169/2000 Rady Miejskiej w
Grodkowie z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia op³aty
administracyjnej za czynno�ci urzêdowe oraz uchwa³a
Nr XVIII/177/01 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 lutego
2001r., zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia op³aty admi-
nistracyjnej za czynno�ci urzêdowe.

§ 4. Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego oraz og³oszeniu w sie-
dzibie Urzêdu Miejskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004r.

Przewodnicz¹cy
Karol Grzybowski
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.
1591 ; z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz.
984 , Nr 214 , poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80 , po. 717 ) oraz art. 21
ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego ( Dz. U. Nr 71 , poz 733 ), Rada Gminy uchwala, co nastê-
puje :

§1. W za³¹czniku nr 2, do uchwa³y Rady Gminy
Nr XXXII/217/2002 z dnia 20 kwietnia 2002 r., zmienionej uchwal¹
Nr VII/37/03 z dnia 24 marca 2003 r. - Zasady wynajmowania
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Uchwa³a Nr XI/63/03
Rady Gminy  Jemielnica

z dnia 8 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy Nr XXXII/217/02 z dnia 20 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2002 - 2006

oraz zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy i ustalania stawek
czynszu za najem lokali mieszkalnych.

lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy -
skre�la siê § 15.

§2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Herbert Pyka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568), art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96,
poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953,
Nr 203, poz. 1966), Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co na-
stêpuje:

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

§ 2. Wiek �rodka transportowego liczy siê od koñca roku
kalendarzowego, w którym zosta³ wyprodukowany.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Miasta Kluczborka.
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Uchwa³a Nr XIX / 181 / 03
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od �rodków transportowych.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr III/19/02 Rady Miejskiej w Klucz-
borku z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek po-
datku od �rodków transportowych.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kêdzia

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIX/181/03

Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 15 grudnia 2003r.

1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 t i poni¿ej 12 t: 

W wieku do 10 lat w³¹cznie W wieku powy¿ej 10 lat. 

Masa ca³kowita pojazdu 

nie posiadaj¹ce 
katalizatora 

posiadaj¹ce katalizator 
nie posiadaj¹ce 
katalizatora 

posiadaj¹ce 
katalizator 

od 3,5t. do 5,5t. w³¹cznie 500 z³ 450 z³ 600 z³ 500 z³ 

powy¿ej 5,5t. do 9t. w³¹cznie 900 z³ 810 z³ 1000 z³ 910 z³ 

powy¿ej 9t. i poni¿ej 12 t. 1100 z³ 990 z³ 1200 z³ 1090 z³ 
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2.  Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12t : 

Masa ca³kowita pojazdu 
O liczbie osi jezdnych z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równorzêdne. 

O liczbie osi jezdnych z innymi 

systemami zawieszenie. 

 2 lub 3 osie 4 osie i wiêcej 2 lub 3 osie 
4 osie i 
wiêcej 

od 12t. do 18t. w³¹cznie 1700 z³ 1900 z³ 1800 z³ 2000 z³ 

powy¿ej 18t. i poni¿ej 29t.  1800 z³ 2000 z³ 1900 z³ 2100 z³ 

29t. i wiêcej 1900 z³ 2100 z³ 2000 z³ 2452,80 z³ 

 

3.  Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u 

pojazdów od 3,5 t  i poni¿ej 12 t: 

W wieku do 10 lat w³¹cznie W wieku powy¿ej 10 lat. 

Masa ca³kowita pojazdu 

nie posiadaj¹ce 
katalizatora 

posiadaj¹ce katalizator 
nie posiadaj¹ce 
katalizatora 

posiadaj¹ce 
katalizator 

od 3,5t. do 5,5t. w³¹cznie 600 z³ 500 z³ 800 z³ 700 z³ 

powy¿ej 5,5t. do 9t. w³¹cznie 800 z³ 700 z³ 1000 z³ 900 z³ 

powy¿ej 9t. i poni¿ej 12 t. 1200 z³ 1100 z³ 1400 z³ 1300 z³ 

 

4.  Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u 

pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 t: 

O liczbie osi jezdnych z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równorzêdne. 

O liczbie osi jezdnych z innymi 

systemami zawieszenie. Masa ca³kowita 

zespo³u pojazdów 
2 osie 3 osie i wiêcej 2 osie 

3 osie i 
wiêcej 

od 12t. i poni¿ej 18t.  1400 z³ 1500 z³ 1600 z³ 1750 z³ 

od 18t. i poni¿ej 31t. 1500 z³ 1600 z³ 1700 z³ 1800 z³ 

od 31t. od 36t. w³¹cznie 1500 z³ 1600 z³ 1937,76 z³ 1800 z³ 

powy¿ej 36t. i poni¿ej 40t. 1700 z³ 1900 z³ 2000 z³ 2210 z³ 

40t. i wiêcej 1700 z³ 1900 z³ 2000 z³ 2548,65 z³ 

 

5.  Przyczepy i naczepy, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, które 

³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t  i poni¿ej 12t : 

Przyczepy i naczepy 

Masa ca³kowita 

W wieku do 10 lat w³¹cznie W wieku powy¿ej 10 lat. 

Od 7 t. i poni¿ej 12 t 600 z³ 700 z³ 

 

6.  Przyczepy i naczepy, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, które 

³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 t : 

O liczbie osi jezdnych z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równorzêdne. 

O liczbie osi jezdnych z innymi 
systemami zawieszenie. Masa ca³kowita 

zespo³u pojazdów 
1 lub 2 osie 3 osie i wiêcej 1 lub 2 osie 

3 osie i 

wiêcej 

od 12 t. i poni¿ej 18 t. 600 z³ 700 z³ 800 z³ 950 z³ 

od 18 t. do 36 t. w³¹cznie 850 z³ 900 z³ 1300 z³ 1100 z³ 

powy¿ej 36 t. i poni¿ej 38 t. 1000 z³ 1100 z³ 1500 z³ 1300 z³ 

38 t. i wiêcej 1150 z³ 1100 z³ 1700 z³ 1300 z³ 

 

7. Autobusy: 

 Autobusy 

Ilo�æ miejsc do siedzenia. W wieku do 10 lat w³¹cznie W wieku powy¿ej 10 lat. 

mniej ni¿ 30 miejsc 1000 z³ 1200 z³ 

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1600 z³ 1800 z³ 
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Na podstawie art.5 ust.1, art.7 ust.2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 o podatkach i op³atach lokalnych /Dz.U. z 2002r.
Nr 9, poz.84 z pó�n.zm./ oraz art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2002r. Nr 142,
poz.1591 z pó�n.zm./ -Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala:

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

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

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

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

4) od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci
          - 0,52 z³ od 1 m2 powierzchni,

5) od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z prowadze-
niem dzia³alno�ci gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci go-
spodarczej        - 15,75 z³ od 1 m2 powierzchni,

6) od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym   - 8,11 od 1m2 powierzchni,

7) od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie udzielania �wiadczeñ zdro-
wotnych            - 3,49 z³ od 1m2 powierzchni,
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Uchwa³a  Nr XI/62/03
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 12 grudnia 2003r.

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

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

         - 3,95 z³ od 1 m2 powierzchni,
9) od budowli - 2%.

§ 2.Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci: nierucho-
mo�æ lub ich czê�ci wykorzystywane na potrzeby ochrony prze-
ciwpo¿arowej, utrzymania porz¹dku publicznego i bezpieczeñ-
stwa pañstwa, bibliotek, klubów sportowych, stowarzyszeñ utwo-
rzonych w celu prowadzenia dzia³alno�ci w zakresie kultury i
muzealnictwa.

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

§ 4. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, traci moc
uchwa³a Nr  II/8/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. Rady Miejskiej w
Kolonowskiem w sprawie okre�lenia stawek podatku od nieru-
chomo�ci.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk

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 pó�n. zm./ , art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z pó�n. zm./  - Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co na-
stêpuje :

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

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton , z tym, ¿e w zale¿no�ci od
dopuszczalnej masy ca³kowitej oraz jego wp³ywu na �rodowi-
sko, stawki podatku okre�la za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,
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Uchwa³a  Nr XI/63/03
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 12 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od �rodków transportowych.

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton,  z tym, ¿e w zale¿no�ci
od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia, stawki podatku okre�la za³¹cznik nr 2 do niniej-
szej uchwa³y,

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

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

5) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, stawkê
podatku okre�la za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y,

6) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ 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 niniejszej uchwa³y.

§ 2. Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych
pojazdy samochodowe nale¿¹ce do instytucji charytatywnych i
ko�cio³ów oraz innych zwi¹zków wyznaniowych, wykorzystywa-
ne bezpo�rednio do prowadzenia dzia³alno�ci charytatywnej oraz
pojazdy OSP i pojazdy zwi¹zane z prowadzeniem gospodarki
komunalnej przez zak³ady bud¿etowe.

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

§ 4. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr II/9/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. Rady Miejskiej w
Kolonowskiem w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podat-
ku od �rodków transportowych oraz uchwa³a Nr IV/18/03 z dnia
20 lutego 2003 r.  w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/9/02 Rady
Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transporto-
wych.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XI/63/03

 Rady Miejskiej w Kolonowskiem
z dnia 12 grudnia 2003r.

1) od 3,5 t i poni¿ej 12 t                                                                                                         za³¹cznik nr 1 

 

Stawka podatku w z³ 
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach) 

spe³nia normy czysto�ci spalin EURO lub 

posiada katalizator 
pozosta³e 

od 3 t do 5,5 w³¹cznie 584 615 

powy¿ej 5,5 t do 9 w³¹cznie 984 1028 

powy¿ej 9 t i poni¿ej 12 1230 1230 

 

2) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t                                                                                            za³¹cznik nr 2 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita 

(w tonach) 
Stawka podatku w z³ 

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 1640              1743   

15  1743 1845 

Trzy osie 

12 19 1640 1743 

19 23 1743 1845 

23 25 1845  1948 

25  1948 1948 

Cztery osie i wiêcej 

12 27 1640 1845 

27 29 1845 2130 

29  2050 2452,80 
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za³acznik nr 3 
 

Stawka podatku w z³ 

Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach) 

spe³nia normy czysto�ci spalin EURO lub 
posiada katalizator 

pozosta³e 

od 3,5 i poni¿ej 12 1230                      1435      

 
za³¹cznik nr 4 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów:  
ci¹gnik siod³owy + naczepa,  
ci¹gnik balastowy + przyczepa  (w tonach) 

Stawka podatku w z³ 

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 25 1435 1538 

25 31 1538 1640 

31  1640 1937,76 

Trzy osie 

12 36 1800 1819 

36 40 1819 1830 

40  2050 2548,65 

 

za³¹cznik nr 5 
 

Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach) Stawka podatku w z³ 

od 7 i poni¿ej 12                                    370            

 

za³¹cznik nr 6 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów: 

naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy) 

(w tonach) 

Stawka podatku w z³ 

nie mniej ni¿ mniej ni¿ 

o� jezdna (osie) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równowa¿ne 

inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna o� 

12 25 718 820 

25  923 1025 

Dwie osie 

12 28 820 1025 

28 33 1025 1230 

33 38 1230 1435 

38  1435 1700 

Trzy osie 

12 38 1230 1435 

38  1435  
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za³¹cznik nr 7 

 

Stawka podatku w z³ 

Ilo�æ miejsc do siedzenia 

spe³nia normy czysto�ci spalin EURO lub 

posiada katalizator 
pozosta³e 

mniej ni¿ 30 miejsc 718 718 

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1333 1333 

 

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 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.
717;  Nr 162, poz. 1568 ) oraz  art. 5  ust.1-4, 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 oraz z 2003r. Nr 96,
poz.874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.
1953, Nr 203, poz. 1966)- Rada Gminy Komprachcice uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê  wysoko�æ rocznej  stawki podatku od
nieruchomo�ci  w wysoko�ci

1. Od  gruntów:
1) zwi¹zanych  z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-

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

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

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

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

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

   od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  15,00 z³,
3)  zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
      od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 8,11 z³,
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Uchwa³a Nr IX/82/2003
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 16 grudnia 2003 r.

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

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

      od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 3,46 z³,
5)  pozosta³ych , w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez   organizacje
po¿ytku publicznego         od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 5,80 z³,

z wy³¹czeniem budynków gospodarczych, dla  których okre-
�la siê stawkê 3,00 z³.

3. Od  budowli - 2%  ich warto�ci.

 § 2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci budowle
s³u¿¹ce  do wytwarzania i doprowadzania  wody dla potrzeb
bytowych  ludno�ci oraz  budowle  s³u¿¹ce do sk³adowania od-
padów sta³ych - komunalnych.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr II/14/2002  Rady Gminy Kom-
prachcice  z dnia  12 grudnia 2002r. w  sprawie okre�lenia  wy-
soko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ  w
tym  podatku.

§ 4. Wykonanie  uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kom-
prachcice.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
         Leonard Pietruszka
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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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568)  oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r, o podatkach i op³atach lokalnych  (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.
84, Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz.
1039, Nr 188, poz 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966),
Rada Gminy Komprachcice uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Okre�la siê roczne stawki podatku od �rodków  trans-
portowych:

1.1.Od samochodów  ciê¿arowych, wyposa¿onych w ka-
talizator spalin o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

a) od 3,5t do 5,5t w³¹cznie, wyprodukowanych w 1995 r. i
wcze�niej                                                                              - 550,00 z³

b) od 3,5t do 5,5t w³¹cznie, wyprodukowanych
po roku 1995                                                                         - 500,00 z³

c) powy¿ej 5,5t do 9t w³¹cznie, wyprodukowanych w 1995r.
i wcze�niej                                                                          - 950,00 z³

d) powy¿ej 5,5t do 9t w³¹cznie, wyprodukowanych
po roku 1995                                                                       - 900,00z³

e) powy¿ej 9t i poni¿ej 12t, wyprodukowanych w 1995r. i
wcze�niej                                                                          -1.150,00 z³

f) powy¿ej 9t i poni¿ej 12t, wyprodukowanych po roku1995
                                                                                - 1.050,00z³.

1.2.Od samochodów ciê¿arowych, nie wyposa¿onych w
katalizator spalin o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

a) od 3,5t do 5,5t w³¹cznie, wyprodukowanych w 1995r. i
wcze�niej                                                                            - 616,80 z³

b) od 3,5t  do 5,5t w³¹cznie, wyprodukowanych po roku 1995
     - 600,00 z³

c) powy¿ej 5,5t do 9t w³¹cznie, wyprodukowanych w 1995r.
i wcze�niej                                                                      -  1.028,00 z³

d) powy¿ej 5,5t do 9t w³¹cznie, wyprodukowanych po roku 1995
  - 1.000,00 z³

e) powy¿ej 9t i poni¿ej 12t, wyprodukowanych w 1995r. i
wcze�niej                                                                         - 1.233,60 z³

f) powy¿ej 9t i poni¿ej 12t, wyprodukowanych po roku 1995
                                                                                - 1.150,00z³.

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

a) od 12 do 18t w³¹cznie, o liczbie 2 lub  3 osi jezdnych
                                                                                - 1.600,00 z³
b) od 12t do 18t w³¹cznie, o liczbie 4 i wiêcej osi jezdnych
                                                                                - 1.550,00 z³
c) powy¿ej 18t do 26t w³¹cznie, o liczbie 2 lub 3 osi jezd-

nych                                                                                  - 1.900,00 z³
d) powy¿ej 18t do 26t w³¹cznie, o liczbie 4 i wiêcej osi

jezdnych                                                                            - 1.850,00 z³
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Uchwa³a  Nr IX/ 83 /03
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 16 grudnia 2003 r .

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

e) powy¿ej 26t, bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych
                                                                             -   2.452,80 z³.

3.1 Od ci¹gników siod³owych i balastowych, wyposa¿o-
nych w katalizator spalin przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹   lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:

a) od 3,5t i poni¿ej 12t wyprodukowanych w 1995r. i wcze-
�niej                                                                                 - 1.350,00 z³

b) od 3,5t i poni¿ej 12t wyprodukowanych po roku 1995
                                                                                - 1.300,00 z³.

3.2. Od ci¹gników siod³owych i  balastowych. nie wyposa-
¿onych w katalizator spalin przystosowanych do u¿ywania ³¹cz-
nie z  naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:

a) od 3,5t i poni¿ej 12t wyprodukowanych w 1995r. i wcze-
�niej                                                                                 - 1.440,00 z³

b) od 3,5t i poni¿ej 12t wyprodukowanych po roku 1995
                                                                                - 1.400,00 z³.
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-

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

a) od 12t do 18t w³¹cznie, o liczbie 2 lub 3  osi jezdnych
                                                                              -  1.722,97  z³
b) powy¿ej 18t do 36t, w³¹cznie  o liczbie 2 lub 3 osi jezd-

nych                                                                                     - 1.937,76 z³
c) powy¿ej 36t, o liczbie 2 i wiêcej osi jezdnych      -  2.548,65 z³.

5. Od przyczep i naczep, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopusz-
czaln¹ masê ca³kowit¹:

a) od 7t i poni¿ej 12t, wyprodukowanych w 1995r. i wcze-
�niej                                                                                      - 800,00 z³

b) od 7t i poni¿ej 12t, wyprodukowanych po roku 1995
                                                                                   - 750,00z³.

6.Od przyczep i naczep z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopusz-
czaln¹ masê ca³kowit¹:

a) od 12t, o liczbie 1 osi jezdnych                        - 850,00 z³
b) od 12t i do 36t, w³¹cznie, o liczbie 2 osi jezdnych
                                                                                - 1.291,07 z³
c) powy¿ej  36t, o liczbie 2 osi jezdnych          - 1.699,87 z³
d) od 12t, o liczbie 3 i wiêcej osi jezdnych      - 1.400,00 z³.

7.1. Od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do sie-
dzenia,  wyposa¿onych w katalizator spalin:
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a) mniejszej ni¿ 30 miejsc, wyprodukowanych w 1995r. i
wcze�niej                                                                        - 1.250,00 z³

b) mniejszej ni¿ 30 miejsc, wyprodukowanych po roku  1995
  - 1.200,00 z³

c) równej lub wy¿szej 30 miejsc, wyprodukowanych w
1995r. i wcze�niej                                                           -  1.350,00 z³

d) równej lub wy¿szej 30 miejsc, wyprodukowanych po
roku 1995                                                                        - 1.300,00 z³.

7.2. Od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do sie-
dzenia, nie  wyposa¿onych w katalizator spalin:

a) mniejszej ni¿ 30 miejsc, wyprodukowanych w 1995r. i
wcze�niej                                                                          - 1.350,00 z³

b) mniejszej ni¿ 30 miejsc, wyprodukowanych po roku  1995
   - 1.300,00 z³

c) równej lub wy¿szej 30 miejsc, wyprodukowanych w
1995r. i wcze�niej                                                          - 1.450,00 z³

d) równej lub wy¿szej 30 miejsc, wyprodukowanych po
roku 1995                                                                          - 1.400,00 z³

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr II/19/2002  Rady Gminy Kom-
prachcice z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: okre�lenia  wyso-
ko�ci  rocznych stawek  podatku od  �rodków transportowych.

§ 3. Wykonanie  niniejszej uchwa³y  powierza siê  Wójtowi
Gminy.

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

 Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Pietruszka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 162, poz. 1568) oraz
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.
1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.
1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz.1966) uchwala siê, co
nastêpuje:

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

1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

    a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie        504,00z³,
    b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie        684,00z³,
    c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton        828,00z³,

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

    a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie 1.236,00z³,
- o liczbie osi - trzy 1.212,00z³,
- o liczbie osi - cztery i wiêcej 1.200,00z³,
    b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
- o liczbie osi - dwie 1.380,00z³,
- o liczbie osi - trzy 1.356,00z³,
- o liczbie osi - cztery i wiêcej 1.332,00z³,
    c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton
- o liczbie osi - dwie 1.464,00z³,
- o liczbie osi - trzy 1.452,00z³,
- o liczbie osi - cztery i wiêcej 1.656,00z³,
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Uchwa³a Nr XIV/69/03
 Rrady Miejskiej w Le�nicy

z dnia 15 grudnia 2003 r.

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

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

    a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie 1.260,00z³,
- o liczbie osi - trzy 1.224,00z³,
- o liczbie osi - cztery i wiêcej 1.212,00z³,
    b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
- o liczbie osi - dwie 1.392,00z³,
- o liczbie osi - trzy 1.584,00z³,
- o liczbie osi - cztery i wiêcej 1.380,00z³,
    c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton
- o liczbie osi - dwie 1.404,00z³,
- o liczbie osi - trzy 1.596,00z³,
- o liczbie osi - cztery i wiêcej 2.452,80z³,

4) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystoso-
wanych do u¿ywania ³¹cznie  z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

a) od 3,5 tony i poni¿ej 10 ton 1.200,00z³,
b) od 10 ton i poni¿ej 12 ton 1.212,00z³ ,

5) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystoso-
wanych do u¿ywania ³¹cznie   z naczep¹ lub przyczep¹, z zawie-
szeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-
nowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

    a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie
- o liczbie osi - dwie 1.416,00z³,
- o liczbie osi - trzy 1.284,00z³,
    b) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi -  dwie 1.500,00z³,
- o liczbie osi - trzy                          1.728,00z³,

6) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystoso-
wanych do u¿ywania ³¹cznie   z naczep¹ lub przyczep¹, z innym
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systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej  masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:

     a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie
- o liczbie osi - dwie 1.944,00z³,
- o liczbie osi - trzy 1.728,00z³,
     b) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi -  dwie 1.968,00z³,
- o liczbie osi - trzy 2.548,65z³,

7) od przyczep lub naczep, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cz-
nie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹   prowadzon¹ przez podatnika podat-
ku rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym  posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:

a) od 7 ton i poni¿ej 10 ton        408,00z³,
b) od 10 ton i poni¿ej 12 ton        420,00z³,

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym    za równowa¿ne, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹    przez
podatnika podatku rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹  dopuszczaln¹ masê  ca³kowit¹:

     a) równ¹  lub wy¿sz¹  ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi - jedna 444,00z³,
- o liczbie osi - dwie 852,00z³,
- o liczbie osi - trzy 876,00z³,
     b) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi - jedna 1.152,00z³,
- o liczbie osi -  dwie 1.152,00z³,
- o liczbie osi - trzy 1.152,00z³,

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia
osi jezdnej z wyj¹tkiem zwi¹zanych  wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, które
³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹:

     a) równ¹ lub wy¿sz¹  ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi - jedna                     564,00z³,
- o liczbie osi - dwie                  1.296,00z³,
- o liczbie osi -  trzy                  1.296,00z³,
      b) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi - jedna     1.704,00z³,
- o liczbie osi -  dwie                  1.704,00z³,
- o liczbie osi - trzy                  1.704,00z³,

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

       a) mniej ni¿ 30 miejsc        900,00z³,
       b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc     1.320,00z³.

    § 2. Traci moc uchwa³a Nr IV/15/02 Rady Miejskiej w
Le�nicy z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia stawek
podatku od �rodków transportowych.

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

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1519; 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. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002r. Nr 9, poz. 84; Nr 200 poz. 1683; z 2003r. Nr 96 poz. 874;
Nr 110, poz. 1039; Nr 188 poz. 1840) - Rada Gminy w Murowie
okre�la wysoko�æ rocznych stawek podatku od nieruchomo�ci:

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

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

b/ pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych           - 3,10 z³ od 1 ha powierzchni,
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Uchwa³a  Nr XI/54/2003
Rady Gminy w Murowie

 z dnia 11 grudnia 2003 r.

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

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

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

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

  - 12,62 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

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

    - 5,76 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

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

    - 3,49 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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e/ pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego     - 2,95 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:
- nieruchomo�ci gminnych jednostek organizacyjnych,
- grunty stanowi¹ce mienie komunalne nie oddane w po-

siadanie zale¿ne,
- budowle sieci rozdzielczej wody oraz budowle s³u¿¹ce

do odprowadzania i oczyszczania �cieków bêd¹ce w³asno�ci¹
organów administracji samorz¹du Gminy Murów,

- budynki s³u¿¹ce zapewnieniu bezpieczeñstwa i porz¹d-
ku publicznego.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr II/6/2002 Rady Gminy w Muro-
wie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia stawek po-
datku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ od tego podatku ,zmie-
niona uchwa³¹ Nr IV/26/2003 Rady Gminy w Murowie z dnia
27 lutego 2003r.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Józef Sowada

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. 1519; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz.
984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214, poz. 1806;z 2003r. Nr 80, poz.
717; Nr 162, poz. 1568), art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002r. Nr 9, poz. 84; Nr 200 poz. 1683; z 2003r. Nr 96 poz. 874;
Nr 110, poz. 1039; Nr 188 poz. 1840; Nr 200 poz. 1953; Nr 203
poz. 1966)- Rada Gminy w Murowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê roczn¹ wysoko�æ podatku od �rodków
transportowych:

1. Od samochodu ciê¿arowego wyprodukowanego do
1990 roku w³¹cznie, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:

a)od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 600,00 z³
b)powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie 750,00 z³
c)powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 950,00 z³.

2. Od samochodu ciê¿arowego wyprodukowanego do
1990 roku w³¹cznie, wyposa¿onego w katalizator spalin, o do-
puszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:

a)od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie    500,00 z³
b)powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie    650,00 z³
c)powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton    850,00 z³.

3. Od samochodu ciê¿arowego wyprodukowanego po
1990 roku, nie wyposa¿onego w katalizator spalin o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej pojazdu:

a)od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie    550,00 z³
b)powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie    680,00 z³
c)powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton    820,00 z³.

4. Od samochodu ciê¿arowego wyprodukowanego po
1990 roku, wyposa¿onego w katalizator spalin, o dopuszczalnej
masie ca³kowitej pojazdu:

a)od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie    450,00 z³
b)powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie    580,00 z³
c)powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton    720,00 z³.
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Uchwa³a  Nr XI/55/2003
Rady Gminy w Murowie

 z dnia 11 grudnia 2003 r.

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

5. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, stawki podatku s¹ okre-
�lone w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

6. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, wyprodukowa-
nego do 1990 roku w³¹cznie, nie wyposa¿onego w katalizator
spalin, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przy-
czep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

a)od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 1.150,00 z³
b)powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie 1.250,00 z³
c)powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 1.350,00 z³.

7. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, wyprodukowa-
nego do 1990 roku w³¹cznie, wyposa¿onego w katalizator spa-
lin, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przy-
czep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u  pojazdów:

a)od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 1.050,00 z³
b)powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie 1.150,00 z³
c)powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 1.250,00 z³.

8. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, wyprodukowa-
nego po 1990 roku, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, przy-
stosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u  pojazdów:

a)od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie 1.100,00 z³
b)powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie 1.200,00 z³
c)powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 1.300,00 z³.

9. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, wyprodukowa-
nego po 1990 roku, wyposa¿onego w katalizator spalin, przysto-
sowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o do-
puszczalnej masie ca³kowitej zespo³u  pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie 1.000,00 z³
b)powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie 1.100,00 z³
c)powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 1.200,00 z³.

10. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
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ni¿ 12 ton, stawki podatku okre�lone s¹ w za³¹czniku nr 2 do
niniejszej uchwa³y.

11. Od przyczepy i naczepy, z wyj¹tkiem zwi¹zanej wy³¹cz-
nie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podat-
ku rolnego, wyprodukowanej do 1990 roku w³¹cznie, która
³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹:

a)od 7 ton a poni¿ej 12 ton    350,00 z³.

12. Od przyczepy i naczepy, z wyj¹tkiem zwi¹zanej wy³¹cz-
nie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podat-
ku rolnego, wyprodukowanej po 1990 roku w³¹cznie, która
³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹:

a)od 7 ton a poni¿ej 12 ton    300,00 z³.

13. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy-
¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno-
�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego stawki
podatku okre�lone s¹ w za³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y.

14. Od autobusu wyprodukowanego do 1990 roku w³¹cz-
nie, nie wyposa¿onego w katalizator spalin w zale¿no�ci od licz-
by miejsc do siedzenia:

a) mniejszej ni¿ 30 miejsc    850,00 z³
b)równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.450,00 z³.

15. Od autobusu wyprodukowanego do 1990 roku w³¹cz-
nie, wyposa¿onego w katalizator spalin w zale¿no�ci od liczby
miejsc do siedzenia:

a) mniejszej ni¿ 30 miejsc    800,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.400,00 z³.

16. Od autobusu wyprodukowanego po 1990 roku, nie
wyposa¿onego w katalizator spalin w zale¿no�ci od liczby miejsc
do siedzenia:

a)mniejszej ni¿ 30 miejsc    800,00 z³
b)równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.400,00 z³.

17. Od autobusu wyprodukowanego po 1990 roku, wypo-
sa¿onego w katalizator spalin w zale¿no�ci od liczby miejsc do
siedzenia:

a)mniejszej ni¿ 30 miejsc    700,00 z³
b)równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.300,00 z³.

§ 2.Zwalnia siê od podatku od �rodków transportowych
autobusy s³u¿¹ce wy³¹cznie do przewozu dzieci do szkó³.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr XXV/147/2001 Rady Gminy w
Murowie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okre�lenia wyso-
ko�ci stawek podatku od �rodków transportowych oraz zwol-
nieñ od tego podatku.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Józef Sowada

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XI/55/2003

Rady Gminy w Murowie
z dnia 11 grudnia 2003r.

Stawki podatkowe dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  (§ 1 ust. 5 uchwa³y) 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

ca³kowita  
(w tonach) 

Stawka podatku w z³otych 

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

z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równowa¿ne 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 13 800,00 850,00 

13 14 800,00 850,00 

14 15 900,00 1.000,00 

15  1.200,00 1.300,00 

Trzy osie 

12 17 1.400,00 1.600,00 

17 19 1.500,00 1.700,00 

19 21 1.600,00 1.800,00 

21 23 1.650,00 1.800,00 

23 25 1.650,00 1.900,00 

25  1.700,00 1.900,00 

Cztery osie i wiêcej 

12 25 1.700,00 1.800,00 

25 27 1.800,00 1.900,00 

27 29 1.900,00 2.000,00 

29 31 1.900,00 2.452,80 

31  2.000,00 2.452,80 
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XI/55/2003

Rady Gminy w Murowie
z dnia 11 grudnia 2003r.

Stawki podatkowe dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przy-
czep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton (§ 1 ust. 10 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 jezdne)  

z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równowa¿ne 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 18 1.400,00 1.500,00 

18 25 1.400,00 1.600,00 

25 31 1.450,00 1.800,00 

31  1.500,00 1.937,76 

Trzy osie 

12 40 1.700,00 1.800,00 

40  1.750,00 2.548,65 

 

Stawki podatkowe dla 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 rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego (§ 1 ust. 13 uchwa³y)

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XI/55/2003

Rady Gminy w Murowie
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 jezdne)  

z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równowa¿ne 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Jedna o� 

12 18 400,00 450,00 

18 25 450,00 500,00 

25  550,00 600,00 

Dwie osie 

12 28 700,00 850,00 

28 33 800,00 900,00 

33 38 1.200,00 1.300,00 

38  1.400,00 1.700,00 

Trzy osie 

12 38 1.000,00 1.200,00 

38  1.000,00 1.300,00 
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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 2001r. Nr 142,
poz. 1519; 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. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84; Nr 200 poz. 1683; z 2003 r. Nr 96 poz. 874; Nr 110, poz.
1039; Nr 188 poz. 1840) - Rada Gminy w Murowie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2002 Rady Gminy w Murowie z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek
od nieruchomo�ci oraz wzoru informacji o nieruchomo�ciach
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1.W § 1 dokonuje siê zmian za³¹cznika nr 1 (DN-1- Dekla-
racja w sprawie podatku od nieruchomo�ci) w czê�ci D - dane
dotycz¹ce przedmiotu opodatkowania:

a)w kolumnie pierwszej w rubryce "grunty pozosta³e" po
wyrazie "pozosta³e" dodaje siê wyrazy: ", w tym zajête na prowa-
dzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego",
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Uchwa³a  Nr XI/56/2003
Rady Gminy w Murowie

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/16/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek
 od nieruchomo�ci oraz wzoru informacji o nieruchomo�ciach.

b) w kolumnie pierwszej w rubryce "pozosta³e"; po wyrazie
"pozosta³e" dodaje siê wyrazy: ", w tym zajête na prowadzenie
odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez or-
ganizacje po¿ytku publicznego".

2.W § 2 dokonuje siê zmian za³¹cznika nr 2 (IPN-1 Infor-
macja o nieruchomo�ciach i obiektach budowlanych) w czê�ci
C - dane dotycz¹ce przedmiotu opodatkowania:

a) w kolumnie pierwszej w rubryce "grunty pozosta³e" po
wyrazie "pozosta³e" dodaje siê wyrazy: ", w tym zajête na prowa-
dzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego",

b) w kolumnie pierwszej w rubryce "pozosta³e - ogó³em w
tym: ..."; po wyrazie "pozosta³e" dodaje siê wyrazy: ", w tym

zajête na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿yt-
ku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Józef Sowada

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)  w zwi¹zku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz.
431, z 1994 Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr 43
poz. 272 i Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681,  z 2001 r.
Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr  200 poz.  1680, z 2003 r. Nr 110 poz.
1039 i Nr 162 poz. 1568 )  - Rada  Miejska w Nysie uchwala:

§ 1. Obni¿a siê �redni¹ cenê skupu ¿yta ustalon¹ na pod-
stawie komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z
dnia 17 pa�dziernika 2003 r. w sprawie �redniej ceny skupu ¿yta
za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003 roku (M. P. Nr 49,
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Uchwa³a  Nr XVII/269/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 12 grudnia 2003 r.

w sprawie obni¿enia �redniej ceny skupu ¿yta bêd¹cej podstaw¹ obliczenia podatku rolnego
na obszarze Gminy Nysa.

poz. 771 ) bêd¹cej  podstaw¹  obliczenia podatku rolnego na
rok 2004 na obszarze Gminy Nysa z kwoty z³ 34,57 do kwoty
z³  30,00 za 1 kwintal ¿yta.

§ 2 . Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§  3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego oraz opublikowaniu w prasie lokalnej i wywiesze-
niu na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Nysie.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r.  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271,  Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568 ) w zwi¹zku z art. 57 § 7  ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.  Nr 137 poz.
926 i Nr 160 poz. 1083, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 11
poz. 95 i Nr 92 poz. 1062, z 2000 r. Nr 94 poz. 1037, Nr 116 poz.
1216, Nr 120 poz. 1268 i Nr 122 poz. 1315, z 2001 r. Nr 16 poz.
166, Nr 39 poz. 459, Nr 42 poz. 475, Nr 110 poz. 1189,
Nr 125 poz. 1368 i Nr 130 poz. 1452, z 2002 r. Nr 89 poz. 804,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387, z 2003 r.
Nr 130 poz. 1188, Nr 137 poz. 1302)  - Rada  Miejska w Nysie  uchwa-
la, co  nastêpuje:

§ 1 .Wprowadza siê op³atê prolongacyjn¹ z tytu³u roz³o¿e-
nia na raty lub odroczenia  terminu p³atno�ci podatków oraz
zaleg³o�ci podatkowych stanowi¹cych dochód bud¿etu Gminy
Nysa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568 ) oraz  art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 pa�dzierni-
ka 2002 r.  o podatku le�nym ( Dz. U. Nr 200  poz. 1682 ,Nr 216
poz. 1826) -  Rada  Miejska  w  Nysie uchwala:

§ 1. Uchyla siê uchwa³ê Nr III/26/02 Rady Miejskiej w Ny-
sie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obni¿enia kwoty stano-
wi¹cej �redni¹  cenê sprzeda¿y drewna przyjmowan¹ jako pod-
stawa obliczania podatku le�nego na obszarze Gminy Nysa.
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Uchwa³a Nr XVII/270/03
   Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 12 grudnia 2003 r.

w sprawie uchylenia uchwa³y Nr III/26/02 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obni¿enia  kwoty
stanowi¹cej �redni¹ cenê sprzeda¿y drewna przyjmowan¹ jako podstawa obliczania podatku le�nego

na obszarze Gminy Nysa.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi Nysy.

§ 3 . Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego oraz opublikowaniu w prasie lokalnej i obwieszczeniu
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Nysie.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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 Uchwa³a Nr XVII/271/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 12 grudnia 2003 r.

 w sprawie op³aty prolongacyjnej na obszarze Gminy Nysa.

§  2. Stawka op³aty prolongacyjnej wynosi 40 % og³oszo-
nej na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa stawki  odsetek za zw³okê.

 §  3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§ 4. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Nysie Nr III/27/02
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie op³aty prolongacyjnej na
obszarze Gminy Nysa.

 §  5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego oraz opublikowaniu w prasie lokalnej i  wywiesze-
niu na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Nysie.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.1271,  Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568 ) oraz art. 14 pkt 1, 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, Nr 188 poz. 1840 ) -  Rada Miejska w Nysie  uchwala , co
nastêpuje:

 § 1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w
wysoko�ci  24,00 z³ rocznie od ka¿dego psa.

§ 2. Od psa nabytego w trakcie roku stawka podatku ule-
ga obni¿eniu proporcjonalnie do liczby miesiêcy, w których oso-
ba tego psa nie posiada³a.

§ 3. Podatek p³atny jest jednorazowo bez wezwania w
terminie :

a/ do 31 maja dla osób posiadaj¹cych psy przed tym ter-
minem,
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Uchwa³a Nr XVII/272/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 12 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od posiadania psów.

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. 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. 6a ust. 11 ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. o podat-
ku rolnym  ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431,  z 1994 r. Nr 1 poz. 3,
z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272 i Nr 137 poz.
926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 r.
Nr  200 poz.  1680, z 2003 r. Nr 110 poz. 1039  i Nr 162 poz.
1568),  art. 6 ust 13  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, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz.
1840 )- Rada Miejska w Nysie  uchwala , co nastêpuje :

§ 1 . Okre�la siê wzory formularzy:
1) informacja o nieruchomo�ciach i obiektach budowla-

nych, informacja o gruntach, informacja o lasach -  w sposób
okre�lony w za³¹czniku nr 1  do uchwa³y

2) deklaracja na podatek od nieruchomo�ci - w sposób
okre�lony w za³¹czniku   nr 2 do uchwa³y,

b/ w ci¹gu dwóch tygodni od nabycia psa, dla osób, które
sta³y siê posiadaczami  psów  po 31 maja.

    § 4. Podatek od posiadania psów p³atny jest w kasie Urzêdu
Miejskiego w Nysie.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi Nysy.

§ 6. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Nysie Nr III/24/02
z dnia 12 grudnia 2002 r.  w sprawie podatku od posiadania
psów.

 § 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego oraz opublikowaniu w prasie lokalnej i wywiesze-
niu na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Nysie.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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Uchwa³a Nr XVII/273/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 12 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomo�ci, podatku rolnego i podatku le�nego.

3) deklaracja na podatek rolny - w sposób okre�lony w
za³¹czniku nr 3 do uchwa³y,

4) deklaracja na podatek le�ny - w sposób okre�lony w
za³¹czniku nr 4 uchwa³y.

§ 2 . Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Nysie Nr III/29/02
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wzorów formula-
rzy w zakresie podatku od nieruchomo�ci, podatku rolnego i
podatku le�nego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego oraz opublikowaniu w prasie lokalnej i wywiesze-
niu na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Nysie.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

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

§ 1Ustala siê stawki roczne podatku od nieruchomo�ci :
1)  od gruntów :
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,

bez wzglêdu na  sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i  budynków           - 0,51 z³ od 1m2 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           - 0,20 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 pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej :

   - teren wiejski - handel
  -  13,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

   - teren miejski - handel
  - 15,04 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

   - produkcja, us³ugi
  - 13,50 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
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Uchwa³a Nr XVII/278/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 12 grudnia 2003 r.

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

- pozosta³a dzia³alno�æ gospodarcza
 - 15,04 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

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

               - 6,98 z³ od 1 m2 powierzchni  u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej
w zakresie  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,     - 4,69 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. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Nysie Nr  III/22/02
z  dnia 12  grudnia  2002 r.  w sprawie okre�lenia wysoko�ci
stawek podatku od nieruchomo�ci.

§ 4. Uchwa³a  wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego oraz opublikowaniu w prasie lokalnej i wywieszeniu
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Nysie.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,
z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153
poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162
poz.1568) oraz art.10 ust.1 i ust.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,
Nr 188 poz. 1840) - Rada Miejska w Nysie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Podatek od �rodków transportowych wynosi rocznie:
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Uchwa³a Nr XVII/279/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 12 grudnia 2003 r.

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

1.Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie, wyposa-
¿onego w katalizator spalin, w zale¿no�ci od roku produkcji po-
jazdu:

1) do 1992 r. w³¹cznie 550,00 z³
2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie 500,00 z³
3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie 450,00 z³
4) od 2001 r. 400,00 z³.
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1a.Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu od 3,5 tony  do  5,5 tony  w³¹cznie,  nie
wyposa¿onego  w  katalizator  spalin,  w zale¿no�ci od roku
produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. w³¹cznie 600,00 z³
2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie 550,00 z³
3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie 500,00 z³
4) od 2001 r. 450,00 z³.

2.Od  samochodu  ciê¿arowego  o  dopuszczalnej   masie
ca³kowitej   pojazdu powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie,  wypo-
sa¿onego  w  katalizator  spalin, w zale¿no�ci od roku produk-
cji pojazdu:

1) do 1992 r. w³¹cznie 950,00 z³
2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie 900,00 z³
3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie 850,00 z³
4) od 2001 r. 800,00 z³.

2a.Od  samochodu  ciê¿arowego  o  dopuszczalnej  ma-
sie  ca³kowitej  pojazdu powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie, nie
wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿no�ci od roku pro-
dukcji pojazdu:

1) do 1992 r. w³¹cznie             1.000,00 z³
2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie    950,00 z³
3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie    900,00 z³
4) od 2001 r.    850,00 z³.

3.Od  samochodu  ciê¿arowego  o  dopuszczalnej  masie
ca³kowitej  pojazdu powy¿ej  9  ton  do  mniej  ni¿ 12  ton  wypo-
sa¿onego w katalizator spalin, w zale¿no�ci od roku p r o -
dukcji pojazdu:

1) do 1992 r. w³¹cznie 1.150,00 z³
2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie 1.100,00 z³
3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie 1.050,00 z³
4) od 2001 r. 1.000,00 z³.

3a.Od  samochodu  ciê¿arowego  o  dopuszczalnej  ma-
sie  ca³kowitej  pojazdu powy¿ej  9  ton  do mniej ni¿ 12 ton
nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿no�ci od roku
produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. w³¹cznie 1.200,00 z³
2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie 1.150,00 z³
3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie 1.100,00 z³
4) od 2001 r. 1.050,00 z³.

4.Od  samochodu  ciê¿arowego  o dopuszczalnej  masie
ca³kowitej  równej lub wy¿szej  ni¿  12  ton  ( czyli  od  12  ton ),
stawki  podatku  okre�lone  s¹  w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

5.Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowane-
go do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od  3,5  tony  do  8  ton
w³¹cznie  wyposa¿onego  w  katalizator spalin, wzale¿no�ci od
roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. w³¹cznie 950,00 z³
2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie 900,00 z³
3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie 850,00 z³
4) od 2001 r. 800,00 z³.

5a.Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-

czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów  od 3,5 tony  do 8 ton
w³¹cznie  nie  wyposa¿onego  w  katalizator spalin, w  zale¿no�ci
od roku produkcji  pojazdu:

1) do 1992 r. w³¹cznie 1.000,00 z³
2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie    950,00 z³
3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie    900,00 z³
4) od 2001 r.    850,00 z³.

5b. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u powy¿ej 8  ton i poni¿ej 12 ton
wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿no�ci od roku
produkcji  pojazdu:

1) do 1992 r. w³¹cznie 1.350,00 z³
2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie 1.300,00 z³
3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie 1.250,00 z³
4) od 2001 r. 1.200,00 z³.

5c. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12 ton
nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿no�ci  od  roku
produkcji  pojazdu:

1) do 1992 r. w³¹cznie 1.400,00 z³
2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie 1.350,00 z³
3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie 1.300,00 z³
4) od 2001 r. 1.250,00 z³.

6.Od ci¹gnika siod³owego i 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, stawki podatku okre�lone s¹ w za³¹czniku nr 2 do niniej-
szej uchwa³y.

7. Od  przyczepy  i  naczepy, które  ³¹cznie  z  pojazdem
silnikowym  posiadaj¹ dopuszczaln¹  masê  ca³kowit¹  od  7  ton
do 10 ton w³¹cznie,  z  wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia-
³alno�ci¹  rolnicz¹  prowadzon¹ przez  podatnika podatku  rol-
nego,  w  zale¿no�ci  od  roku  produkcji  przyczepy  lub  naczepy:

1) do 1992 r. w³¹cznie 500,00 z³
2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie 450,00 z³
3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie 400,00 z³
4) od 2001 r. 350,00 z³.

7a.Od  przyczepy  i  naczepy,  które  ³¹cznie  z  pojazdem
silnikowym  posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹  powy¿ej
10 ton  do poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alno�ci¹  rolnicz¹  prowadzon¹  przez podatnika podat-
ku  rolnego,  w  zale¿no�ci  od  roku  produkcji  przyczepy  lub
naczepy:

1) do 1992 r. w³¹cznie 700,00 z³
2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie 650,00 z³
3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie 600,00 z³
4) od 2001 r. 550,00 z³.

8.Od  przyczepy  i  naczepy,  które  ³¹cznie  z  pojazdem
silnikowym  posiadaj¹ dopuszczaln¹  masê  ca³kowit¹  równ¹
lub  wy¿sz¹  ni¿ 12  ton,  z  wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alno�ci¹  rolnicz¹  prowadzon¹  przez podatnika podat-
ku rolnego, stawki podatku okre�lone s¹ w za³¹czniku nr 3 do
niniejszej uchwa³y.
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9.Od  autobusu,  w  zale¿no�ci  od  liczby  miejsc do sie-
dzenia mniejszej ni¿ 30 miejsc, wyposa¿onego w katalizator
spalin, instalacjê gazow¹ lub jedno z tych urz¹dzeñ, w zale¿no-
�ci od  roku  produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. w³¹cznie 800,00 z³
2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie 750,00 z³
3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie 700,00 z³
4) od 2001 r. 650,00 z³.

9a.Od  autobusu,  w  zale¿no�ci  od  liczby  miejsc  do
siedzenia mniejszej ni¿ 30 miejsc,  nie  wyposa¿onego w kata-
lizator spalin, instalacjê gazow¹ lub jedno z tych urz¹dzeñ, w
zale¿no�ci od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. w³¹cznie 850,00 z³
2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie 800,00 z³
3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie 750,00 z³
4) od 2001 r. 700,00 z³.

9b.Od  autobusu,  w   zale¿no�ci   od   liczby   miejsc  do
siedzenia  równej  lub  wy¿szej  ni¿  30  miejsc,  wyposa¿onego
w   katalizator   spalin,   instalacjê gazow¹  lub  jedno  z  tych
urz¹dzeñ, w zale¿no�ci od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. w³¹cznie 1.350,00 z³
2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie 1.300,00 z³
3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie 1.250,00 z³
4) od 2001 r. 1.200,00 z³.

9c.Od  autobusu,  w  zale¿no�ci  od  liczby  miejsc  do
siedzenia  równej   lub wy¿szej  ni¿  30  miejsc,  nie wyposa¿one-
go  w  katalizator  spalin,  instalacjê gazow¹  lub  jedno  z  tych
urz¹dzeñ, w zale¿no�ci od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. w³¹cznie 1.400,00 z³
2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie 1.350,00 z³
3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie 1.300,00 z³
4) od 2001 r. 1.250,00 z³.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Nysie Nr III/30/02
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci rocz-
nych stawek podatku od �rodków transportowych.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego oraz opublikowaniu w prasie lokalnej i wywieszeniu na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Nysie.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XVII/279/03

Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 12 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 

           1              2                   3                    4 

Dwie  osie 

 

12 13 1.600,00 1.650,00 

13 14 1.700,00 1.750,00 

14 15 1.800,00 1.850,00 

15  1.900,00 1.950,00 

Trzy osie 

 

12 17 1.850,00 1.900,00 

17 19 1.850,00 1.900,00 

19 21 1.950,00 2.000,00 

21 23 1.950,00 2.000,00 

23 25 2.050,00 2.100,00 

25  2.050,00 2.100,00 

Cztery osie i wiêcej 
 

12 25 1.900,00 2.000,00 

25 27 2.000,00 2.100,00 

27 29 2.000,00 2.100,00 

29 31 2.100,00 2.452,80 

31  2.100,00 2.452,80 

 

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



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 1    Poz.2223- 8409 -

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XVII/279/03

        Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 12 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 pneumatycznym lub 

zawieszeniem         uznanym za 
równowa¿ne 

inne systemy       zawieszenia  osi  

jezdnych 

dwie  osie 

 

12 18 1.500,00 1.500,00 

18 25 1.600,00 1.600,00 

25 31 1.700,00 1.700,00 

31  1.770,00 1.940,00 

trzy  osie 

 

12 40 1.770,00 1.770,00 

40  2.100,00 2.548,65 

 

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XVII/279/03

                    Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 12 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 

           1             2                         3              4 

jedna o� 

 

12 18 750,00 800,00 

18 25 800,00 850,00 

25  850,00 900,00 

dwie  osie 

 

12 28 850,00 900,00 

28 33 900,00 1.000,00 

33 38 1.400,00 1.400,00 

38  1.400,00 1.700,00 

trzy  osie 

 

12 38 1.400,00 1.400,00 

38  1.550,00 1.600,00 

 

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

Stawki podatkowe dla pojazdów okre�lonych w § 1 ust. 8 uchwa³y
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591, z 2002r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) 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 i Nr 200, poz.
1953, Nr 203 , poz. 1966)-Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

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

bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków        -  0,62 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
stattowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego          -  0,09 z³ od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych   - 0,51 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

  - 17,42 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
    - 8,11 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

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

    - 3,49 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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      Uchwa³a  Nr XII/109/2003
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z  dnia   15  grudnia   2003 r.

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

e)pozosta³ych , w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego     - 4,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) od budowli  - 2% ich warto�ci okre�lonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych.

§2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci:
1) budynki lub ich czê�ci zajête na:
a) gminne �wietlice oraz gminne o�rodki kultury,
b) biblioteki gminne,
c)  potrzeby ratownictwa po¿arowego,
2) pozosta³e budynki bêd¹ce w³asno�ci¹ osoby samot-

nie zamieszka³ej, nie prowadz¹cej dzia³alno�ci gospodarczej,
która przekaza³a Pañstwu gospodarstwo rolne w zamian za eme-
ryturê lub rentê je¿eli nie s¹ wynajête lub wydzier¿awione,

3)  grunty zwi¹zane z  budynkami, o których mowa w pkt. 1.

§3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Otmu-
chowa.

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

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

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z  2001 r.
Nr 142, poz. 1591; Nr 23, poz.220, z 2002 r. 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, art. 15,
art.18 , art. 19 pkt 1a, 1d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych ( Dz. U.  z 2002 r. Nr 9, poz.84; z
2002 r. Nr 200, poz. 1683; z 2003 r.  Nr 96, poz. 874; Nr 110,
poz.1039; Nr 188, poz.1840; Nr 200, poz. 1953;  Nr 203, poz.1966)
oraz art.30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
przestrzennym  /Dz.U. Nr 80,poz.717 /, Rada Miejska w Otmu-
chowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania  psów  w
wysoko�ci  15,00 z³ od ka¿dego psa.
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Uchwa³a Nr XII/110/2003
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia   15  grudnia  2003 r.

  w sprawie  wysoko�ci stawek podatku od posiadania psów, op³aty   targowej i administracyjnej.

2.Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
15 maja ka¿dego roku lub w ci¹gu 2-ch tygodni od wej�cia w
posiadanie psa.

3. Pobór podatku od posiadania psa na terenie wsi po-
wierza siê so³tysom za   wynagrodzeniem 5% prowizji inkasa , a
na terenie miasta - Urzêdowi   Miejskiemu .

§ 2.1. Ustala siê dzienn¹ op³atê targow¹ od osób fizycz-
nych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹-
cych osobowo�ci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowi-
skach w wysoko�ci:

1/ na straganie zadaszonym                                       8,00 z³
2/ na straganie nie zadaszonym                                    6,00 z³

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk
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3/ na samochodzie ciê¿arowym                                  15,00  z³
4/ na samochodzie dostawczym                                 12,00 z³
5/ na samochodzie osobowym                                    10,00 z³
6/ przy sprzeda¿y z wózka rêcznego itp.                       6,00 z³
7/ na placu   za 1m2  zajêtej powierzchni                  3,00 z³.
2. Wysoko�æ stawki op³aty targowej, o której mowa w § 2

ust. 1 pkt 7 nie mo¿e przekroczyæ kwoty 579,32 z³.
3. Zwalnia siê z op³aty targowej sprzeda¿ dokonywan¹

przez emerytów i rencistów. Zwolnienie to obowi¹zuje w ka¿dy
czwartek.

4. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
5. Ustala siê wynagrodzenie inkasenta w wysoko�ci 20%

od pobranych  kwot.
6. Ustala siê inkasenta w osobie Pana W³adys³awa Trza-

ska zam. ul .Mickiewicza 9/4, 48-385 Otmuchów ,obowi¹zanego
do pobierania op³aty targowej i wp³acania we w³a�ciwym ter-
minie w kasie Urzêdu Miejskiego w Otmuchowie.

 § 3.1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za wydanie wypi-
sów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz Studium  uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Otmuchów przygotowanych
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         40,00 z³
powy¿ej 10 stron formatu A-4                                   100,00 z³
b/ czê�æ graficzna
- kopia fragmentu planu formatu A4 -           10,00 z³
za formaty wiêksze- wielokrotno�æ  A-4 x                10,00 z³
nie wiêcej ni¿     192,15 z³.

2. Op³atê uiszcza siê gotówk¹ w kasie Urzêdu Miejskiego
w Otmuchowie przed dokonaniem czynno�ci o których mowa w
ust. 1.

 § 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Otmu-
chowa.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk

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,  art. 12,  ust. 4 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 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188,
poz.1840, Nr 200. poz.1953, Nr 203, poz.1966), Rada Miejska w
Otmuchowie uchwala, co nastêpuje:

           § 1. 1. Roczne stawki podatku od �rodków transporto-
wych wynosz¹:

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton z tym, ¿e w zale¿no�ci od
dopuszczalnej masy ca³kowitej oraz  jego wp³ywu na �rodowisko,
stawki podatku okre�la za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,

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

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

4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystoso-
wanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
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Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia  15  grudnia  2003 r.

w sprawie podatku od �rodków transportowych.

czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³ko-
witej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okre�la za-
³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y,

5) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, stawkê
podatku okre�la za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y,

6) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno-
�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, z
tym ¿e w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masie 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, stawki okre�la za³¹cznik nr 7 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od �rodków transportowych
�rodki transportowe wykorzystywane do potrzeb jednostek, za-
k³adów bud¿etowych, Gospodarstw Pomocniczych, Urzêdu Miej-
skiego i stanowi¹ce ich w³asno�æ.

§ 3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.
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§ 4.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Otmu-
chowa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
 Stanis³aw Zaczyk

  Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr  XII/111/2003

z dnia 15  grudnia 2003 r.

Stawka podatku w z³otych 

Dopuszczalna masa ca³kowita /w tonach/ 

z katalizatorem pozosta³e 

Od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie 551,00 620,00 

powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie 988,00 1 034,00 

powy¿ej 9,0 t poni¿ej 12 ton 1 144,00 1 241,00 

 Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr  XII/111/2003

 z dnia 15 grudnia  2003 r.

L i c z b a  o s i  i  d o p u s z c z a l n a  m a s a  c a ³ k o w i t a  ( w  

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

N i e  m n i e j  n i ¿  m n i e j  n i ¿  

o �  j e z d n a  ( o s ie  j e z d n e )  

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

u z n a n y m  

z a  r ó w n o w a ¿ n e  

i n n e  s y s t e m y  z a w i e s z e n i a  o s i  

j e z d n y c h  

1  2  3  4  

d w ie  o s i e  

1 2  1 3  1  5 0 8 ,0 0  1  5 6 0 ,0 0  

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

1 4  1 5  1  6 1 2 ,0 0  1  6 6 4 ,0 0  

1 5   1  6 6 4 ,0 0  1  7 1 6 ,0 0  

t r z y  o s i e  

1 2  1 7  1  6 6 4 ,0 0  1  7 1 6 ,0 0  

1 7  1 9  1  7 1 6 ,0 0  1  7 6 8 ,0 0  

1 9  2 1  1  8 2 0 ,0 0  1  8 7 2 ,0 0  

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

2 3  2 5  1  9 2 4 ,0 0  1  9 7 6 ,0 0  

2 5   1  9 0 0 ,0 0  2  0 2 8 ,0 0  

C z te r y  o s i e  i  w iê c e j  

1 2  2 5  1  9 7 6 ,0 0  2  0 2 8 ,0 0  

2 5  2 7  2  0 2 8 ,0 0  2  1 3 2 ,0 0  

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

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

3 1   2  1 8 4 ,0 0  2  4 5 2 ,8 0  
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Za³¹cznik nr 3
 do uchwa³y Nr XII/111/2003

       z dnia 15  grudnia  2003 r.

Stawka podatku w z³otych 

Dopuszczalna masa ca³kowita /w tonach/ 

z katalizatorem pozosta³e 

od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie 551,00 624,00 

powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie 988,00 1 040,00 

powy¿ej 9,0 t poni¿ej 12 ton 1 140,00 1 248,00 

 

                                        Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr  XII/111/2003

     z dnia  15  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 

1 2 3 4 

dwie osie 

12 18 1 248,00 1 300,00 

18 25 1 300,00 1 352,00 

25 31 1 352,00 1 456,00 

31  1 456,00 1 937,76 

trzy osie 

12 
40 1 456,00 1 799,00 

40  1 799,00 2 548,65 
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Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr XII/111/2003

z dnia 15 grudnia 2003r.

Dopuszczalna masa ca³kowita /w tonach/ Stawka podatku w z³otych 

od 7 t do 10 t w³¹cznie 270,00 

powy¿ej 10 t i poni¿ej 12 t  480,00 

 

Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr XII/111/2003

z dnia 15 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 

1 2 3 4 

jedna o� 

12 18 1 040,00 1 144,00 

18 25 1 144,00 1 248,00 

25  1 248,00 1 300,00 

dwie osie 

12 28 1 248,00 1 300,00 

28 33 1 300,00 1 352,00 

33 38 1 352,00 1 447,00 

38  1 456,00 1 768,00 

trzy osie 

12 
38 1 447,00 1 447,00 

38  1 612,00 1 664,00 
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Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr XII/111/2003

z dnia 15 grudnia 2003 r.

Stawka podatku w z³otych 

Ilo�æ miejsc do siedzenia 

z katalizatorem pozosta³e 

do 15 miejsc 520,00 624,00 

powy¿ej 15 do 29 miejsc 728,00 832,00 

Równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1 560,00 1 664,00 

 

 Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz. 127, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.
717, Nr 162  poz. 1568 /, art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych  /Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874,
Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 203 poz. 1966 / -  Rada
Miejska w Ozimku   u c h w a l a,  co   nastêpuje:

§ 1.Ustala 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 - za 1 m2 powierzchni :

- na terenie miasta Ozimka                                            62 gr
- na terenie wsi                                                      55 gr
b/pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych - za 1 hektar powierzchni         3 z³ 38 gr
c/pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - za 1 m2 powierzchni                20 gr

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

oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej - od 1 m2 powierzchni u¿yt-
kowej: -  na terenie miasta Ozimka       17 z³ 31gr

-  na terenie wsi                                             17 z³ 00gr
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Uchwa³a Nr  XIII / 108 / 03
Rady Miejskiej w Ozimku

z  dnia  12 grudnia 2003 r.

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

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

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

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

e/dla pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³at-
nej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organiza-
cje po¿ytku publicznego - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, z wyj¹t-
kiem gara¿y                                                                        3 z³ 20 gr

f/ od gara¿y wolno stoj¹cych i zblokowanych -  za 1 m2

powierzchni u¿ytkowej                                              5 z³ 82 gr
3/ od budowli 2 % ich warto�ci.

§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
1/ niezabudowane pomieszczeniami mieszkalnymi b¹d�

u¿ytkowymi strychy budynków    mieszkalnych,
2/ czê�ci wspólne w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

2. Uchwa³a podlega tak¿e og³oszeniu poprzez rozplakato-
wanie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i Miasta oraz opu-
blikowaniu w miejscowej prasie.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek
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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, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214 poz. 1806,  z 2003 r.  Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz.1568/, art. 15 ust. 1 i 2, art. 19  pkt 1 i 2  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, Nr 110 poz.
1039, Nr 186 poz. 1840, Nr 203  poz. 1966 /  oraz  art. 47 ust. 4a
ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa
/Dz. U. Nr 137, poz. 926, Nr 160 poz. 1083, z 1998 r. Nr 106 poz.
668, z 1999 r. Nr 11 poz. 95,  Nr 92 poz. 1062, z 2000 r. Nr 94 poz.
1037, Nr 116 poz. 1216, Nr 120 poz. 1268, Nr 122  poz. 1315,
z 2001 r. Nr 16 poz. 166, Nr 39 poz. 459, Nr 42 poz. 475, Nr 110
poz. 1189, Nr 125 poz. 1368, Nr 130 poz. 1452, z 2002 r. Nr 89
poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271/- Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê na terenie Gminy Ozimek dzienn¹ staw-
kê op³aty targowej dla handluj¹cych na  jednym stanowisku w
nastêpuj¹cej wysoko�ci:

1/  z samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnym ciê¿arze
ca³kowitym do  3,5 tony 18 z³

2/  z samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnym ciê¿arze
ca³kowitym powy¿ej  3,5 tony 25 z³

3/  z samochodów osobowych, przyczep 15 z³
4/  pod namiotem 18 z³
5/  ze sto³ów, szczêk, ³ó¿ek turystycznych, ze stoisk na zie-

mi i innych nie   wymienionych                          10 z³
  2. Ustala siê, ¿e jedno stanowisko handlowe obejmuje

6 m2 powierzchni.

§ 2. Inkasentami op³aty targowej s¹:
1/ na terenie miasta Ozimka - Przedsiêbiorstwo Gospo-

darki Komunalnej i Mieszkaniowej - Spó³ka z o.o. w Antoniowie,
2/ na terenie so³ectw:
1/ Antoniów:           Kurda Bernard

Bia³ecki Józef
                                             Kiel Jerzy

2/ Biestrzynnik: Czaplik Edyta
                                                                    Czaplik Agnieszka

3/ Chobie:                                                       Koty� Alojzy
Bensz Klaudia

4/ Dylaki:      Starzycka Barbara
Bronder Klaudia

5/ Grodziec:                 Grabowska Józefa
Grabowska Agnieszka

6/ Krasiejów:   Szubert Piotr
Kansy Lidia

7/ Krzy¿owa Dolina:         Szklorz Bernard
Widera Rudolf

8/ Pustków:                                                Majcher Helena
Wojtynek Hubert

9/ Mnichus:                                                      Smyk Wiktor
Smyk Anna

10/ Schodnia:                                           G³odowicz Edward
G³odowicz Ariel

11/ Szczedrzyk:                                         Wiesbach Joachim
¯abski Zbigniew.

§ 3.Inkasent zobowi¹zany jest do miesiêcznego rozlicze-
nia siê z pobranych op³at targowych  w terminie 5 dni po zakoñ-
czonym miesi¹cu.

§ 4. Inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie za inkaso w
wysoko�ci:

1/ na terenie miasta Ozimka                                          15%
2/ na terenie so³ectw                                                        20%,
zainkasowanych op³at targowych.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr XIV / 94 / 91 z dnia 28 czerwca
1991 r.  w sprawie ustalenia wysoko�ci op³aty targowej wraz z
pó�niejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po jej
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego,
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 marca 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek
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Uchwa³a  Nr XIII / 110 / 03
Rady Miejskiej w Ozimku

z  dnia 12 grudnia 2003r.

w sprawie op³aty targowej obowi¹zuj¹cej na terenie Gminy Ozimek.

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. 1840 /,    art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
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Uchwa³a  Nr XIII / 112 / 03
Rady Miejskiej w Ozimku

z  dnia 12 grudnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia wzoru deklaracji i informacji stosowanych przy ustalaniu podatku
od nieruchomo�ci , podatku rolnego i podatku le�nego.

1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych  / Dz. U.  z 2002 r. Nr 9
poz.84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz.
1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 203 poz.1966 /   -  Rada Miejska w
Ozimku  u c h w a l a,  co  nastêpuje :
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§ 1. Zmienia siê za³¹czniki  nr 1 i 2 do uchwa³y Nr II / 12 / 02
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wzoru deklaracji
i informacji stosowanych przy ustalaniu podatku od nierucho-
mo�ci , podatku rolnego i podatku le�nego w sposób przedsta-
wiony w za³¹cznikach nr 1 i 2 do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 3. 1.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po jej
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego,
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.

2. Uchwa³a podlega tak¿e og³oszeniu poprzez rozplakato-
wanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy  i Miasta.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek
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 Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  / Dz. U. z  2001 r. Nr 142,
poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113,
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz. 1568  /,  art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych / Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.
1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 203  poz.1966  / i art. 12 ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalno�ci i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsiêbiorców  / Dz. U. Nr 141 poz.
1177, z 2003 r. Nr 153 poz. 1537 / -  Rada Miejska  w  Ozimku
uchwala,  co  nastêpuje :

§ 1. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
    1/ grunty, budowle oraz budynki lub ich czê�ci zwi¹zane

z nowo uruchomion¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ przez osoby
fizyczne, które bezpo�rednio przed podjêciem tej dzia³alno�ci
by³y zarejestrowane w Powiatowym Urzêdzie Pracy,

    2/ grunty, budowle oraz budynki lub ich czê�ci zwi¹zane
z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ przez  podmioty gospodarcze, któ-
re podejm¹ po raz pierwszy po wej�ciu w ¿ycie niniejszej uchwa³y
dzia³alno�æ gospodarcz¹ na terenie Gminy Ozimek oraz zatrud-
ni¹ co najmniej  5 pracowników  w przeliczeniu na pe³ne etaty.

2. Zwolnienia, o których mowa w  ust. 1,  obowi¹zuj¹ przez
okres 5 lat, nie wiêcej jednak ni¿ rzeczywisty okres prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej.

3. Zwalnia siê w roku podatkowym od podatku od nieru-
chomo�ci podmioty gospodarcze, w czê�ci dotycz¹cej nieru-
chomo�ci wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alno�ci go-
spodarczej, które zwiêkszy³y zatrudnienie na terenie Gminy Ozi-
mek w wysoko�ci równej iloczynowi wzrostu zatrudnienia w prze-
liczeniu na pe³ne etaty i minimalnej p³acy zasadniczej, obowi¹-
zuj¹cej w dniu 1 stycznia danego roku podatkowego, przy czym
wielko�æ zwolnienia nie mo¿e przekroczyæ nale¿nego podatku.

§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,
przyznawane jest na podstawie za�wiadczenia o wpisie do w³a-
�ciwego rejestru, za�wiadczenia z Powiatowego Urzêdu Pracy,
zg³oszenia obowi¹zku podatkowego w Urzêdzie Skarbowym i
zg³oszenia do ubezpieczenia spo³ecznego.

    Zwolnienie to nie mo¿e byæ wy¿sze od 12 krotnej mini-
malnej p³acy obowi¹zuj¹cej w dniu 1stycznia danego roku po-
datkowego.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 , przyzna-
wane jest na podstawie postanowienia     o wpisie do w³a�ciwe-
go rejestru, zg³oszenia obowi¹zku podatkowego w Urzêdzie
Skarbowym, zg³oszenia do ubezpieczenia spo³ecznego i nie
mo¿e byæ wy¿sze na ka¿dy rok podatkowy od:

1/ 10 - krotnej minimalnej p³acy obowi¹zuj¹cej w dniu
1 stycznia danego roku podatkowego,  w przypadku zatrudnie-
nia od 5 do 10 pracowników w przeliczeniu na pe³ne etaty,

2/ 20 - krotnej minimalnej p³acy obowi¹zuj¹cej w dniu
1 stycznia danego roku podatkowego,   w przypadku zatrudnie-
nia od 11 do 20 pracowników w przeliczeniu na pe³ne etaty,
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Uchwa³a Nr XIII / 114 / 03
Rady Miejskiej w Ozimku

z  dnia  12 grudnia 2003 r.

w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomo�ci.

3/ 40 - krotnej minimalnej p³acy obowi¹zuj¹cej w dniu
1 stycznia danego roku podatkowego,  w przypadku zatrudnie-
nia od 21 do 40 pracowników w przeliczeniu na pe³ne etaty,

4/ 60 - krotnej minimalnej p³acy obowi¹zuj¹cej w dniu
1 stycznia danego roku podatkowego, w przypadku zatrudnienia
od 41 do 60 pracowników w przeliczeniu na pe³ne etaty,

5/ 80 - krotnej minimalnej p³acy obowi¹zuj¹cej w dniu
1 stycznia danego roku podatkowego,  w przypadku zatrudnie-
nia od 61 do 80 pracowników w przeliczeniu na pe³ne etaty,

6/ 120 - krotnej minimalnej p³acy obowi¹zuj¹cej w dniu
1 stycznia danego roku    podatkowego, w przypadku zatrudnie-
nia od 81 do 100 pracowników w przeliczeniu na  pe³ne etaty,

7/ 200- krotnej minimalnej p³acy obowi¹zuj¹cej w dniu
1 stycznia danego roku   podatkowego, w przypadku zatrudnie-
nia powy¿ej 100 pracowników w przeliczeniu na  pe³ne etaty.

     Wielko�æ zwolnienia nie mo¿e przekroczyæ nale¿nego
podatku w ka¿dym roku podatkowym a w  okresie trzech kolej-
nych lat 100.000  EURO.

3. Wielko�æ wzrostu zatrudnienia, o którym mowa w § 1
ust 2, z zastrze¿eniem ust. 4 ustala siê jako ró¿nicê stanu �red-
niego zatrudnienia w okresie dwóch kolejnych lat kalendarzo-
wych  poprzedzaj¹cych rok podatkowy.

4. Ustala siê wielko�æ wzrostu zatrudnienia, w przypadku
gdy podmiot gospodarczy wyst¹pi³ z kolejnym wnioskiem o zwol-
nienie, o którym w § 1 ust. 2, jako ró¿nicê wielko�ci �redniego
zatrudnienia w roku poprzedzaj¹cym dany rok podatkowy od
�redniego zatrudnienia w roku poprzedzaj¹cym rok podatkowy,
w którym po raz ostatni korzysta³ on z tego zwolnienia.

5. Ustala siê, ¿e wzrost zatrudnienia, o którym mowa w
ust. 3 i 4 nie mo¿e wynikaæ   z przekszta³cenia formy prawnej, ani
te¿ z ³¹czenia siê, przejêcia lub podzia³u podmiotów gospodar-
czych.

6. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 3 udziela siê
na wniosek podatnika zawieraj¹cy deklaracjê w sprawie wyso-
ko�ci podatku od nieruchomo�ci oraz dokumenty potwierdzaj¹-
ce prawo do ubiegania siê o zwolnienie, w tym przed³o¿enia
informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiêbior-
cê w okresie kolejnych 3 lat poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia
wniosek o udzielenie pomocy.

7. Zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust.1 i 3 udziela siê
pod warunkiem z³o¿enia wniosku w terminie 6 miesiêcy od dnia,
w którym podmiot naby³ prawo do zwolnienia.

8. Przedsiêbiorcy, którzy nabyli prawo do zwolnienia na
mocy niniejszej uchwa³y zobowi¹zani s¹ do przedk³adania or-
ganowi podatkowemu w terminie do 31 grudnia informacji o
wielko�ci otrzymanej pomocy publicznej w ró¿nych formach.

9. W razie przekroczenia wielko�ci pomocy publicznej po-
nad dopuszczaln¹ wysoko�æ przedsiêbiorcy zobowi¹zani s¹ do
poinformowania pisemnie organu podatkowego w ci¹gu 14 dni
po up³ywie miesi¹ca, w którym stwierdzono przekroczenie.

10. Kwoty stanowi¹ce nadwy¿kê pomocy ponad dopusz-
czaln¹ wysoko�æ podlegaj¹ zwrotowi  w terminie 14 dni po up³y-
wie roku podatkowego.

           Poz.2230- 8424 -



11. W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiêbior-
cy zobowi¹zani s¹ do zap³aty podatku od nieruchomo�ci bez
wezwania w ca³o�ci wraz z nale¿nymi odsetkami.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi .

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

2.Uchwa³a podlega tak¿e og³oszeniu poprzez rozplakato-
wanie na tablicach og³oszeñ oraz opublikowaniu w miejscowej
prasie.

Przrzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek

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

§ 1. Ustala roczne stawki podatku od nieruchomo�ci w
wysoko�ci okre�lonej , jak w za³¹czniku do uchwa³y.

§ 2. Zwalnia od podatku od nieruchomo�ci:
1/ nieruchomo�ci zajête na potrzeby jednostek ochrony

p/po¿arowej i ratownictwa drogowego,
2 /nieruchomo�ci zajête na potrzeby jednostek kultury i

stowarzyszeñ,
3/ nieruchomo�ci s³u¿¹ce bezpo�rednio do wytwarzania i

doprowadzania wody,
4/ nieruchomo�ci s³u¿¹ce odprowadzaniu i oczyszczaniu

�cieków komunalnych,
4/ nieruchomo�ci s³u¿¹ce sk³adowaniu odpadów sta³ych

- komunalnych.

§ 3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Rud-
niki.

§ 4. Uchyla uchwa³ê Rady Gminy Rudniki Nr II/6/2002 z
dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek
podatku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ od podatku od nieru-
chomo�ci.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Edward G³adysz
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  Uchwa³a Nr XI/80/03
Rady Gminy Rudniki

z dnia 9 grudnia 2003 r.

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

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XI/80/03

Rady Gminy Rudniki
z dnia 9 grudnia 2003 r.

Stawki podatku od nieruchomo�ci

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

czej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków od 1 m2 powierzchni                          0.47 z³

   b/ pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni              3.41 z³

   c/ pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego, od 1 m2 powierzchni 0.10 z³

2. Od budynków lub ich czê�ci:
   a/ mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0.41 z³
   b/ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej                                                                          11.10 z³

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

powierzchni u¿ytkowej                                                    6.75 z³
   d/ zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej                                                                             3.49 z³

   e/ pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego, od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 3.25 z³

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr106

     Poz.2230-2231- 8425 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 106

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; z 2002 r.  Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.  Nr 80 poz. 717/, art. 10, art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683; z 2003 r.
Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039 i Nr 188 poz.1840/- Rada
Gminy Rudniki uchwala:

§ 1.Ustala siê roczne stawki podatku od �rodków trans-
portowych w wysoko�ci okre�lonej w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y.

§ 2.Zwalnia siê od podatku od �rodków transportowych
autobusy przeznaczone do przewozu uczniów (dzieci przedszkol-
nych, szkolnych i m³odzie¿y).
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Uchwa³a Nr XI/81/03
Rady Gminy Rudniki

 z dnia 9 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od �rodków transportowych i zwolnieñ od tego podatku.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 4.Uchyla siê uchwa³ê Nr II/7/02 z dnia 11 grudnia 2002 r.
i uchwa³ê Nr IV/30/03 z dnia 11 lutego 2003 r. Rady Gminy Rud-
niki w sprawie ustalenia stawek podatku od �rodków transpor-
towych.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Edward G³adysz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XI/81/03

Rady  Gminy Rudniki
 z dnia 9 grudnia 2003 r.

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

Wyposa¿one w katalizator Nie wyposa¿one w katalizator Dopuszczalna masa ca³kowita 

w tonach 

Rok produkcji samochodu 

Stawka w z³otych 

1996 i wcze�niej 510 610 od 3,5 ÷5,5 w³¹cznie 

po 1996 490 590 

1996 i wcze�niej 665 755 powy¿ej 5,5÷9,0 w³¹cznie 

po 1996 615 735 

1996 i wcze�niej 770 870 powy¿ej 9,0  

po 1996 740 850 

 

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

D o p u s z c z a ln a  m a s a  c a ³k o w it a  R o d z a j  z a w ie s z e n i a  

N ie  m n ie j  n i ¿  M n ie j  n i¿  P n e u m a ty c z n e   
lu b  r ó w n o w a ¿ n e  

In n e  

 

L ic z b a  

o s i  
W  to n a c h  S ta w k a  w  z ³o t y c h  

1 2  1 3  8 2 0  8 7 0  

1 3  1 4  9 2 0  9 7 0  

1 4  1 5  1 0 2 0  1 1 2 0  

 

2  

1 5   1 3 2 5  1 4 7 5  

1 2  1 7  7 7 0  8 6 0  

1 7  1 9  9 2 0  9 7 0  

1 9  2 1  1 0 2 0  1 1 2 0  

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

2 3  2 5  1 2 7 5  1 5 8 0  

 

 

3  

2 5   1 3 7 5  1 6 1 0  

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

2 5  2 7  1 2 2 0  1 4 2 5  

2 7  2 9  1 3 2 5  1 6 6 0  

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

 
 

4  i  w iê c e j  

3 1   1 9 4 0  2 4 5 2 ,8 0  
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Wysoko�æ rocznych stawek  podatku od �rodków transportowych



3. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

Wyposa¿one w katalizator Nie wyposa¿one w katalizator Dopuszczalna masa ca³kowita 
zespo³u pojazdów w tonach 

Rok produkcji 
samochodu Stawka w z³otych 

1996 i wcze�niej 715 920 od 3,5 i poni¿ej 12 

po 1996 615 820 

 
4. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-

czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów Rodzaj zawieszenia 

Nie mniej ni¿ Mniej ni¿ Pneumatyczne lub 

równowa¿ne 

Inne 

 

Liczba 

osi W tonach Stawka w z³otych 

12 18 615 720 

18 25 770 920 

25 31 1020 1220 

2 

31  1415 1937,76 

12 40 1350 1725 3 

40  1860 2548,65 

 

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

Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u 

pojazdów w tonach 

Rok produkcji przyczepy  

lub naczepy 

Stawka w z³otych 

Od 7 i poni¿ej 12 1996 i wcze�niej 370 

 po 1996 310 

 

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

Dopuszczalna masa ca³kowita 

zespo³u pojazdów 

Rodzaj zawieszenia 

Nie mniej ni¿ Mniej ni¿ Pneumatyczne lub 

równowa¿ne 

Inne 

 

 

Liczba 

osi W tonach Stawka w z³otych 

12 18 360 410 

18 25 410 510 

1 

25  510 615 

12 28 615 820 

28 33 920 1020 

33 38 1020 1300 

2 

38  1220 1700 

12 38 920 1120 3 

38  1020 1400 

 

Posiadaj¹ce katalizator spalin 

lub instalacjê gazow¹ 

Nie posiadaj¹ce  katalizato

spalin lub instalacji gazowej 

Liczba miejsc do siedzenia Rok produkcji 

Stawka w z³otych 

1996 i wcze�niej 510 610 do 15 w³¹cznie 

po 1996 410 510 

1996 i wcze�niej 815 1015 powy¿ej 15 i mniej ni¿ 30 

po 1996 715 915 

1996 i wcze�niej 1320 1520 30 i wiêcej 

po 1996 1220 1420 

 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr106      Poz.2232

- 8427 -

7. Od autobusów:



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 106

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717/, art. 14, art. 15, art. 18,
art. 19 pkt 1 lit. "a" i "c" i pkt 2 oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach  i op³atach lokalnych /Dz. U. z 2002 r.  Nr 9
poz. 84, Nr 200 poz. 1683; z 2003 r.  Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz.
1039 i Nr 188 poz. 1840/ -  Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1. Ustala stawki op³at lokalnych :
1. Dzienna stawka op³aty targowej - 10,00 z³
2. Op³ata administracyjna za czynno�ci urzêdowe nie ob-

jête op³at¹ skarbow¹ wynosi:
1) za wydanie wyrysu miejscowego planu zagospodaro-

wania   przestrzennego                                             - 40,00 z³
2) za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego - 30,00 z³.
§ 2.1.Ustala roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów

w wysoko�ci 50,00 z³ - p³atn¹ do 31 maja danego roku podatko-
wego.

2.W przypadku nabycia psa po 31 maja podatek od posia-
dania psów jest p³atny w po³owie jego wysoko�ci w terminie do
31 grudnia danego roku podatkowego.

§ 3. Podatku od posiadania psów nie pobiera siê z tytu³u
posiadania jednego psa utrzymywanego w celu pilnowania nie-
ruchomo�ci do 1 ha.

§ 4. Zwalnia siê od op³aty targowej osoby fizyczne, prawne
i jednostki organizacyjne dokonuj¹ce sprzeda¿y p³odów rolnych
i hodowlanych na targowisku.

§ 5.1.Op³ata administracyjna p³atna jest w kasie Urzêdu
Gminy Rudniki z chwil¹ z³o¿enia  wniosku o wykonanie czynno-
�ci urzêdowych wymienionych w § 1 ust. 2.

2. Pobór op³aty targowej i podatku od posiadania psów
nastêpuje w drodze inkasa, inkasentami s¹ :

a/ do poboru op³aty targowej - Mariusz Knetki i Urz¹d
Gminy Rudniki ,

b/ do poboru podatku od posiadania psów - Urz¹d Gmi-
ny Rudniki oraz so³tysi :

2234

Uchwa³a Nr XI/89/03
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 9 grudnia 2003 r.

w sprawie wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ od tego podatku na terenie Gminy Tu³owice.

2233

Uchwa³a Nr XI/82/03
Rady Gminy Rudniki

z dnia 9 grudnia 2003 r.

w sprawie op³at lokalnych i podatku od posiadania psów.

 Poz.2233-2234- 8428 -

1. Ochota Alicja wie� Bobrowa
2. Dybich Tadeusz wie� Bugaj
3. Ma³olepszy Henryk wie� Cieciu³ów
4. Chêciñski Stanis³aw wie� Chwi³y
5. Pawelec Tadeusz wie� Dalachów
6. Pawelec Barbara wie� Faustianka
7. Birlet Halina wie� Janinów
8. Grzybowska Wies³awa wie� Jaworek
9. Pawlaczyk Zdzis³awa wie� Jaworzno
10. Kotala Jan wie� Julianpol
11. Rzepka Ewa wie� Jelonki
12. Stasiak Roman wie� Ku�nica
13. Malinowska Leokadia wie� £azy
14. Kotowska Barbara wie� M³yny
15. Wilk Aldona wie� Mostki, Polesie
16. Kotas Józef wie� Mirowszczyzna
17. Ka³wak Zenobia wie� Odcinek
18. Morawian Józef wie� Por¹bki
19. Wierszak Mieczys³aw wie� Rudniki
20. Olewiñska Maria wie� S³owików
21. Napieraj Andrzej wie� ¯ytniów .

§ 6. 1. Za pobór op³aty targowej inkasent otrzymuje wy-
nagrodzenie w wysoko�ci 15 % zainkasowanej kwoty.

2. Za pobór podatku od posiadania psów inkasent otrzy-
muje wynagrodzenie w wysoko�ci 20 % zainkasowanej kwoty.

§ 7.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Rud-
niki.

§ 8.  Uchyla siê uchwa³ê Rady Gminy Nr II/8/02 z dnia
11 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci op³at lokal-
nych: targowej, administracyjnej i podatku od psów na
2003 rok.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Edward G³adysz

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 ), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 9,

poz. 84,Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840, Nr 203, poz. 1966) - Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1 Ustala siê wysoko�æ stawek podatku od nieruchomo-
�ci  na terenie Gminy Tu³owice w nastêpuj¹cy sposób:



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

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

 b)  pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych          - 3,28 z³ od 1 ha powierzchni,

c)pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku  publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego          - 0,25 z³ od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych   - 0,47 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych  z  prowadzeniem  dzia³alno�ci  gospodar-

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

 - 16,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie obrotu kwalifikowanym   materia³em siewnym
    - 7,84 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie 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     - 4,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) od budowli 2 % ich warto�ci  okre�lonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3  oraz ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych.

§ 2 . Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
1) nieruchomo�ci lub ich czê�ci ko�cielnych osób praw-

nych u¿ywane na cele mieszkalne oraz    grunty pod tymi nieru-
chomo�ciami,

2) nieruchomo�ci lub ich czê�ci zabudowane  i niezabu-
dowane stanowi¹ce w³asno�æ Gminy:

a) zajête na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy,
b) oddane jednostkom realizuj¹cym ochronê przeciwpo-

¿arow¹ na terenie Gminy,
c) zajête na potrzeby obiektów sportowych,
d) nieoddane w posiadanie zale¿ne,
e) oddane jednostkom realizuj¹cym zadania w zakresie

utrzymania porz¹dku publicznego,
3) nieruchomo�ci zabudowane i niezabudowane nale¿¹-

ce do osób, których �ród³em utrzymania gospodarstwa domo-
wego, jest emerytura lub renta przys³uguj¹ca z tytu³u   przekaza-
nia gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Pañstwa , z wyj¹t-
kiem budynków  mieszkalnych tych osób oraz nieruchomo�ci
lub ich czê�ci zajmowanych  na wykonywanie  dzia³alno�ci go-
spodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tu-
³owice.

§ 4.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem  1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.
                                                                                                      Przewodnicz¹ca

                                                        Rady Gminy
                                                           Teresa Kucharzak-Juszczyk

  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. poz.
717, Nr 162, poz. 1568 ), oraz art. 10  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, Nr 203, poz. 1966)- Rada Gminy uchwa-
la, co nastêpuje:

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

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

2) od  samochodu  ciê¿arowego  o  dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton z tym, ¿e w zale¿no�ci od
liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju za-
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Uchwa³a Nr XI/90/03
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 9 grudnia 2003 r.

w sprawie podatków od �rodków transportowych .

wieszenia stawki, podatku okre�la za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y,

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

5) od  przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem  zwi¹zanych  wy³¹cznie  z  dzia³alno-
�ci¹  rolnicz¹  prowadzon¹  przez  podatnika podatku rolnego,
stawkê podatku okre�la za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y,
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6) od  przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem  zwi¹zanych  wy³¹cznie  z  dzia³al-
no�ci¹  rolnicz¹  prowadzon¹  przez  podatnika podatku rolnego,
z tym, ¿e w zale¿no�ci od  liczby osi, dopuszczalnej masie ca³ko-
witej pojazdu i rodzaju zawieszenia , stawki podatku okre�la
za³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y,

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

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3  Traci moc  uchwa³a Nr III/16/03  Rady  Gminy  Tu³owi-
ce  z  dnia  16 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci
rocznych stawek podatku od �rodków transportowych.

§ 4 Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

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

 Przewodnicz¹ca
                                                                          Rady Gminy

                                                            Teresa Kucharzak-Juszczy

                                                           Za³¹cznik nr 1
                                             do uchwa³y Nr XI/ 90 /03

Rady Gminy Tu³owice
                                                z dnia  9 grudnia 2003 r.

Dopuszczalna masa ca³kowita /w tonach/ Stawka podatku w z³otych 

 spe³nia normy czysto�ci 

spalin EURO lub posiada 

katalizator 

Pozosta³e 

   

od 3,5 do 5,5 w³¹cznie 400 480 

powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie 720 800 

powy¿ej 9 i poni¿ej 12 880 960 

 

                                                                            Za³¹cznik nr 2
                                             do uchwa³y Nr XI/ 90 /03

Rady Gminy Tu³owice
                                                z dnia  9 grudnia 2003 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita 

( w tonach) 

Stawka podatku w z³otych 

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

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równowa¿ne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

 Dwie Osie  

12 13 1.000 1.040 

13 14 1.040 1.080 

14 15 1.080 1.120 

15  1.120 1.260 

 Trzy Osie  

12 17 1.080 1.120 

17 19 1.120 1.160 

19 21 1.160 1.200 

21 23 1.200 1.240 

23 25 1.240 1.580 

25  1.580 1.600 

 Cztery osie i wiêcej  

12 25 1.600 1.680 

25 27 1.680 1.750 

27 29 1.750 1.800 

29 31 1.800      2.452,80 

31  1.850      2.452,80 

 

Za³¹cznik nr 3
                                             do uchwa³y Nr XI/ 90 /03

Rady Gminy Tu³owice
                                                z dnia  9 grudnia 2003 r.

Dopuszczalna masa ca³kowita /w tonach/ Stawka podatku w z³otych 

 spe³nia normy czysto�ci 
spalin EURO lub posiada 

katalizator 

pozosta³e 

   

od 3,5 poni¿ej 12  1.000 1.100 
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                   Za³¹cznik nr 4
                                             do uchwa³y Nr XI/ 90 /03

Rady Gminy Tu³owice
                                                z dnia  9 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 1.200 1.250 

18 25 1.250 1.300 

25 31 1.300 1.350 

31  1.450 1.937,76 

 Trzy Osie  

12 40 1.800 1.830 

40  1.830 2.548,65 

 

     Za³¹cznik nr 5
                                             do uchwa³y Nr XI/ 90 /03

Rady Gminy Tu³owice
                                                z dnia  9 grudnia 2003 r.

Dopuszczalna masa ca³kowita /w tonach/ Stawka podatku w z³otych 

   

od 7 i poni¿ej 12   900  

 

                                                       Za³¹cznik nr 6
                                             do uchwa³y Nr XI/ 90 /03

Rady Gminy Tu³owice
                                                z dnia  9 grudnia 2003 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów : 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

( w tonach) 

Stawka podatku w z³otych 

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

zawieszeniem uznanym za 

równowa¿ne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

 Jedna O�  

12 18 950 1.000 

18 25 1.000 1.050 

25  1 050 1.100 

 Dwie Osie  

12 28 1.100 1.150 

28 33 1.150 1.200 

33 38 1.300 1.400 

38  1.500 1.700 

 Trzy osie  

12 38 1.300 1.400 

38  1.500 1.600 

 
                                                                     Za³¹cznik nr 7

                                             do uchwa³y Nr XI/ 90 /03
Rady Gminy Tu³owice

                                                z dnia  9 grudnia 2003 r.

Ilo�æ miejsc do siedzenia Stawka podatku w z³otych 

 spe³nia normy czysto�ci 

spalin EURO lub posiada 

katalizator 

pozosta³e 

   

do 15 miejsc    800    900 

powy¿ej 15 do 29 miejsc 1.000 1.100 

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.300 1.400 
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  Na   podstawie   art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz 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 ), art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym ( Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1,
poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137,
poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875,
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162,
poz. 1568) -  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1 Zwalnia siê od podatku rolnego  grunty nale¿¹ce do
osób, których �ród³em utrzymania gospodarstwa domowego jest
emerytura lub renta przys³uguj¹ca z tytu³u  przekazania gospo-
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Uchwa³a Nr XI/91/03
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 9 grudnia 2003 r.

w sprawie zwolnieñ w podatku rolnym.

darstwa rolnego na rzecz  Skarbu Pañstwa , z wyj¹tkiem grun-
tów lub ich czê�ci zajmowanych na wykonywanie dzia³alno�ci
gospodarczej.

§ 2  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tu-
³owice.

§ 3  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem  1 stycznia 2004 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.
                                                                                                      Przewodnicz¹ca

                                                                  Rady Gminy
                                             Teresa Kucharzak-Juszczyk

 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 ), art. 6 ust. 13,  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i
Nr 188, poz. 1840) - Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Rady Gminy Tu³owice
Nr III/18/02 z dnia 16 grudnia 2002 r.  w deklaracji na podatek od
nieruchomo�ci:

1.W czê�ci D1 Powierzchnia gruntów zmienia siê zapis
punktu 3, który otrzymuje brzmienie "3" pozosta³ych, w tym zajê-
tych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego.

2. W czê�ci D.2 Powierzchnia u¿ytkowa budynków lub ich
czê�ci  zmienia siê zapis punktu 4 i 5, które otrzymuj¹ brzmienie:

"4" zajête na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych  ogó³em, w tym :

- kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyæ 50%
powierzchni)

- kondygnacji o wysoko�ci powy¿ej 2,20 m
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Uchwa³a Nr XI/ 92 /03
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 9 grudnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Gminy Tu³owice  Nr III/18/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomo�ci oraz  wzoru informacji o nieruchomo�ciach.

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

w tym :
- kondygnacji o wysoko�ci od 1,40  do 2,20 m (zaliczyæ

50% powierzchni)
- kondygnacji o wysoko�ci powy¿ej 2,20 m.

§ 2. W za³¹czniku nr 2 do uchwa³y Rady Gminy Tu³owice
Nr III/18/02 z dnia 16 grudnia 2002 r.  w informacji w sprawie
podatku od nieruchomo�ci:

1. W czê�ci D1 Powierzchnia gruntów zmienia siê zapis
punktu 3, który otrzymuje brzmienie "3" pozosta³ych, w tym zajê-
tych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego.

2. W czê�ci D.2  Powierzchnia u¿ytkowa budynków lub ich
czê�ci zmienia siê zapis punktu 4 i 5 , które otrzymuj¹ brzmienie:

"4" zajête na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych  ogó³em,

w tym :
- kondygnacji o wysoko�ci od 1,40  do 2,20 m (zaliczyæ

50% powierzchni)
- kondygnacji o wysoko�ci powy¿ej 2,20 m
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"5" pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego,

w tym :
- kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyæ 50%

powierzchni),
- kondygnacji o wysoko�ci powy¿ej 2,20 m.

§ 3  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tu-
³owice.

§ 4  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem  1 stycznia 2004 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.
                                                                                                      Przewodnicz¹ca

                                                            Rady Gminy
                                               Teresa Kucharzak-Juszczyk

Na   podstawie art. 18 oraz  art. 19 pkt 1 lit. d  ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz.U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84,  Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840, Nr 203, poz. 1966)  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 214,
poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ),   Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

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

1)za wydanie wypisu i  wyrysu z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy - 80,00 z³,

2238

Uchwa³a Nr XI/93/03
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 9 grudnia 2003 r.

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

2)za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy -  70.00 z³.

§ 2 . Op³aty okre�lone w § 1 uiszcza siê w kasie Urzêdu
Gminy w Tu³owicach w dniu dokonania czynno�ci objêtej op³at¹.

§ 3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Tu³owice.

§ 4.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem  1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.
                                                                                                      Przewodnicz¹ca

Rady Gminy
                                     Teresa Kucharzak-Juszczyk

 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 pó�n. zm.] w zwi¹zku z  art. 5, art. 7 ust. 3, art. 14 pkt. 1, 2,
3, art. 15, art. 18, art. 19 pkt. 1 lit a i d ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych [Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 z pó�n. zm.] oraz art. 2 ust. 1 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym [Dz. U. Nr 200 poz.
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Uchwa³a Nr X/89/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatków i op³at lokalnych oraz  zwolnieñ z podatku od nieruchomo�ci i
podatku le�nego na rok 2004.

1682 z pó�n. zm.], a tak¿e obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 31 pa�dziernika 2003 r. w sprawie wysoko�ci górnych gra-
nic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych [M.P.
Nr 51, poz. 804], Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co na-
stêpuje:

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr106
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1) od gruntów  

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej, bez wzglêdu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

 

0,60 z³ od 1m
2
 

powierzchni 

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 

wodnych  

3,34 z³ od 1 ha 

powierzchni 

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej 

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

0,15 z³ od 1 m
2
 

powierzchni 

2) od budynków lub ich czê�ci:  

a) mieszkalnych 0,50 z³ od 1 m
2
 

powierzchni 

u¿ytkowej 

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci 

gospodarczej 

15,00 z³ od 1 m
2
 

powierzchni 

u¿ytkowej 

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

kwalifikowanym materia³em siewnym   

6,80 z³ od 1 m
2 

 

powierzchni 

u¿ytkowej 

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

�wiadczeñ zdrowotnych 

3,00 z³ od 1 m
2
 

powierzchni 

u¿ytkowej 

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej 

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

3,20 z³ od 1 m
2
 

powierzchni 

u¿ytkowej 

3) od budowli 2% ich warto�ci 

okre�lonej na 

podstawie art. 4 

ust. 1 pkt. 3 i ust. 

3-7  

 
§ 2.1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci grunty,

budynki lub ich czê�ci oraz budowle:
1)stanowi¹ce mienie komunalne a nie oddane w posia-

danie zale¿ne;
2)przeznaczone na cele obronno�ci i bezpieczeñstwa

Pañstwa i utrzymania porz¹dku publicznego;
3)przeznaczone na cele ochrony przeciwpo¿arowej;
4)przeznaczone na cele kultury, kultury fizycznej i sportu z

wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej;
5)zwi¹zane z usuwaniem odpadów komunalnych;
2.Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci czê�ci wspól-

ne w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
3.Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci: grunty, budyn-

ki, budowle, ruroci¹gi i przewody sieci rozdzielczej s³u¿¹ce do
poboru i uzdatniania wody oraz odprowadzania i oczyszczania
�cieków.

§ 3.1.Okre�la siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania
psów 30,00 z³.

2.Podatek pobiera siê w po³owie stawki je¿eli osoba we-
sz³a w posiadanie psa po dniu 30 czerwca 2004 r.

3.Podatek od posiadania psów p³atny jest bez wezwania
do dnia 30 czerwca 2004 r., a w przypadku powstania obowi¹z-
ku podatkowego po dniu 30 czerwca w ci¹gu 14 dni od dnia
powstania obowi¹zku.

§ 4.Uchwala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej w wyso-
ko�ci:

1. 2,50 z³ za metr kwadratowy zajmowanej powierzchni
handlowej przy dokonywaniu przez handluj¹cych sprzeda¿y.

2.Pobrana od handluj¹cych op³ata nie mo¿e przekroczyæ
górnej wysoko�ci op³aty targowej, ustawowej.

§ 5.1. Uchwala siê op³atê administracyjn¹ za czynno�ci
urzêdowe wykonywane przez podleg³e organy Gminy, Burmi-
strza, je¿eli czynno�ci te nie s¹ objête przepisami o op³acie skar-
bowej w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

a)za wydanie wypisu z planu zagospodarowania prze-
strzennego          14,00 z³;

b)za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzen-
nego          21,00 z³;

c)za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego          33,00 z³.

2.Op³aty administracyjne p³atne s¹ w kasie Urzêdu Miej-
skiego w Zawadzkiem lub na konto Gminy w BS Zawadzkie
nr 89090006-299-3701-10.

§ 6. Zwalnia siê z podatku le�nego:
1) lasy stanowi¹ce mienie gminne.

§ 7. Traci moc uchwa³a Nr II/13/2002 Rady Miejskiej w
Zawadzkiem z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia
wysoko�ci stawek podatków i op³at lokalnych oraz zwolnieñ z
podatku od nieruchomo�ci na 2003 rok.
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§ 8.    Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Za-
wadzkiego.

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

daniu do wiadomo�ci publicznej na terenie Miasta i Gminy Za-
wadzkie w sposób zwyczajowo przyjêty.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert

 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 pó�n. zm.] i art. 10 ust. 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 pó�n. zm.], obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
31 pa�dziernika 2003 r. w sprawie wysoko�ci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych [M. P.
Nr 51, poz. 804], obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
20 pa�dziernika 2003 r. w sprawie stawek podatku od �rodków
transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 roku [Dz. Urz. Ministra
Finansów Nr 15, poz. 83], Rada Miejska w Zawadzkiem uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od
�rodków transportowych:

1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 t i poni¿ej 12 t, bez wzglêdu na rok produkcji:

a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie                                      618,00
b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie                      1.030,00
c) powy¿ej 9 t poni¿ej 12 t                                  1.235,00

2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t bez wzglêdu na system
zawieszenia osi jezdnych:

a) od 12 t i poni¿ej 25 t o 2 lub 3 osiach jezdnych1.880,00
b) od 25 t i powy¿ej o 2 lub 3 osiach jezdnych       2.090,00
c) od 12 t i powy¿ej o 4 lub wiêcej osiach jezdnych      2.452,80

3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystoso-
wanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t i poni¿ej
12 t bez wzglêdu na nacisk na siod³o ci¹gnika:

a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie                                  1.255,00
b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie                     1.360,00
c) powy¿ej 9 t poni¿ej 12 t                                  1.447,00

4. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystoso-
wanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 t bez wzglêdu na system zawieszenia osi jezdnych:

a) od 12 t i poni¿ej 18 t o 2 lub 3 osiach jezdnych          1.778,00
b) od 18 t do 36 t w³¹cznie o 2 lub 3 osiach jezdnych  1.829,00
c) powy¿ej 36 t o 2 lub 3 i wiêcej osiach jezdnych2.548,65
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Uchwa³a Nr X/90/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 11 grudnia 2003 r.

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

5. Od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t i poni¿ej
12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 t do 10 t w³¹cznie                                  1.150,00
b) powy¿ej 10 t i poni¿ej 12 t                                  1.240,00

6. Od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy-
¿sz¹ ni¿ 12 t z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, bez
wzglêdu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych:

a) od 12 t i poni¿ej 25 t o 1 osi jezdnej         1.000,00
b) od 25 t i powy¿ej o 2 osiach jezdnych         1.100,00
c) od 12 t i poni¿ej 38 t o 2 osiach jezdnych         1.400,00
d) od 38 t i powy¿ej o 2 osiach jezdnych         1.700,00
e) od 12 t i poni¿ej 38 t o 3 i wiêcej osiach jezdnych
                                                                                    1.400,00

f) od 38 t i powy¿ej o 3 i wiêcej osiach jezdnych   1.600,00

7. Od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedze-
nia, bez wzglêdu na rok produkcji:

a) mniejszej ni¿ 30 miejsc                                  1.200,00
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc                      1.800,00

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w
Zawadzkiem z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia
wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych na 2003 rok.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Za-
wadzkiego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1stycznia 2004 r. oraz podlega po-
daniu do wiadomo�ci publicznej na terenie Miasta i Gminy Za-
wadzkie w sposób zwyczajowo przyjêty.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr106      Poz.2239-2240- 8435 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 106

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r.  Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz.984, Nr  214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80 ,poz. 717,
Nr 162, poz. 1568 w zwi¹zku z art. 5i 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 , Nr 200, poz.1953
Nr 203,  poz.1966)- Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala
co nastêpuje:

 § 1.1. Od budynków lub ich czê�ci
a) mieszkalnych    -  0,46 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

-     17,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
-      7,34 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

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

-      3,40 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
e) pozosta³ych  -    3,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

w tym gara¿y -     4,10 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno-
�ci po¿ytku publicznego przez organizacjê po¿ytku publicznego

  -    3,40 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

2. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodrczej,

bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków         -   0,58 z³ od 1 m2 powierzchni

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

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

 3.  Od budowli -  2% ich warto�ci okre�lonej na   podsta-
wie art.4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach  i op³atach
lokalnych.
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 Uchwa³a  Nr  XV/94/03
Rady  Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia  9 grudnia 2003 r.

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

§ 2.  Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci:
1) budowle i budynki wykorzystywane bezpo�rednio do

wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenerge-
tycznych, przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów
sieci rozdzielczej gazów i ciep³a, paliw i wody, budowle s³u¿¹ce
do odprowadzania i oczyszczania �cieków bêd¹cych w³asno-
�ci¹ gminy, a przekazanych w administrowanie zak³adom bu-
d¿etowym,

2) budynki lub ich czê�ci i grunty nie zwi¹zane z prowadze-
niem dzia³alno�ci gospodarczej bêd¹cych w³asno�ci¹ Gminy
lub  przekazanych w administrowanie zak³adom bud¿etowym,

3) budynki lub ich czê�ci i grunty stanowi¹ce w³asno�æ
albo bêd¹ce w posiadaniu, trwa³ym  zarz¹dzie, w  u¿yczeniu lub
w administrowaniu:

a) Gminy, o ile nie s¹ we w³adaniu osób fizycznych, osób
prawnych lub jednostek organizacyjnych  nie posiadaj¹cych
osobowo�ci prawnej o których mowa w art.3, ust.1 pkt. 4 powo-
³anej ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,

b)jednostek stra¿y po¿arnych,
c)zwi¹zków wyznaniowych
d)towarzystw i instytucji kultury,
e)policji.

§  3. Traci moc uchwa³a Nr III/6/02 Rady Miejskiej w Zdzie-
szowicach  z dnia 13  grudnia  2002 r. w sprawie ustalenia
wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ od
tego podatku na 2003 rok.

§ 4.   Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zdzie-
szowic.

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

                                          Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
                                                       Edward Paciorek
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214,
poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 Nr 200, poz.1683; z 2003r.
Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200,
poz.1953, Nr 203, poz.1966) , Rada Miejska w Zdzieszowicach
uchwala, co nastêpuje:

 § 1.Podatek od �rodków transportowych wynosi :

1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t    w³¹cznie:

a)wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿no�ci od roku
produkcji pojazdu:

- do 1995 r. w³¹cznie, 360,00 z³
- od 1996 r. 328,80 z³,
b)nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿no�ci od

roku produkcji pojazdu:
- do 1995 r. w³¹cznie 463,20 z³
- od 1996 r. 411,60 z³

2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t    w³¹cznie:

a) wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿no�ci od
roku produkcji pojazdu:

- do 1995 r. w³¹cznie 618,00 z³
- od 1996 r. 566,40 z³
b) nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿no�ci

od roku produkcji pojazdu:
- do 1995 r. w³¹cznie 720,00 z³
- od 1996 r. 669,60 z³.

3. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t   i poni¿ej 12 t :

a) wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿no�ci od
roku produkcji pojazdu:

 - do 1995 r. w³¹cznie, 669,60 z³
 - od 1996 r. 627,60 z³,
b)nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿no�ci od

roku produkcji pojazdu:
- do 1995 r. w³¹cznie, 721,20 z³
- od 1996 r. 699,60 z³.

4. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej  ni¿ 12 t   stawki podatku okre�lo-
ne s¹ w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

5. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t do 8 t  w³¹cz-
nie:

a)wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿no�ci od roku
produkcji pojazdu:

- do 1995 r. w³¹cznie 1.029,60 z³
- od 1996 r. 978,00 z³
b)nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿no�ci od

roku produkcji pojazdu:
- do 1995 r. w³¹cznie 1.112,40 z³
- od 1996 r. 1.029,60 z³.

6. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹    lub przyczep¹, o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów powy¿ej 8 t i  poni¿ej 12 t :

a)wyposa¿onego w katalizator  spalin, w zale¿no�ci od
roku produkcji:

- do 1995 r. w³¹cznie 1.184,40 z³
- od 1996 r. 1.132,80 z³
 b)  nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿no�ci

od roku produkcji pojazdu :
- do 1995 r. w³¹cznie 1.236,00 z³
- od 1996 r. 1.184,40 z³.

  7. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹    lub przyczep¹  o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 t, stawki podatku okre�lone s¹ w za³¹czniku nr 2 do niniej-
szej uchwa³y.

  8.  Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹  od 7 t i poni¿ej 12 t  , z wyj¹t-
kiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹  prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego, w zale¿no�ci od roku produk-
cji naczepy i przyczepy:

a)   do 1995 r. w³¹cznie, 639,60 z³
b)   od 1996 r. 627,60 z³.

9.  Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê  ca³kowit¹ równ¹ lub wy-
¿sz¹ ni¿ 12 t , z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, stawki
podatkowe okre�lone s¹ w za³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y.

10. Od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc:
a) wyposa¿onych w katalizator spalin, instalacjê gazow¹

lub jedno z tych urz¹dzeñ, w zale¿no�ci od roku produkcji:
- do 1995 r. w³¹cznie, 772,80 z³
- od 1996 r. 730,80 z³.
b) nie wyposa¿onych w katalizator spalin lub instalacjê

gazow¹, w zale¿no�ci od roku    produkcji pojazdu:
- do 1995 r. w³¹cznie, 823,20 z³
- od 1996 r. 772,80 z³.

11. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30:
a) wyposa¿onych w katalizator spalin, w zale¿no�ci od roku

produkcji pojazdu:
- do 1995 r. w³¹cznie 1.390,80 z³
- od 1996 r. 1.339,20 z³
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     Uchwa³a Nr XV/95/03
     Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

 z dnia 9 grudnia 2003 r.

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr106      Poz.2242

- 8437 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 106

b) nie wyposa¿onych w katalizator spalin, w zale¿no�ci od
roku produkcji pojazdu:

- do 1995 r. w³¹cznie, 1.441,20 z³
- od 1996 r. 1.390,80 z³.

§ 2.  Traci moc uchwa³a Nr  III/7/02 Rady Miejskiej w Zdzie-
szowicach z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wy-
soko�ci rocznych stawek podatku od �rodków transportowych.

 § 3   Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zdzie-
szowic.

§ 4   Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od dnia 1 stycznia 2004 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.
.
                                                                                                             Przewodnicz¹cy

Rady Miejskiej
 Edward Paciorek

                                                         Za³¹cznik nr 1
                                                         do uchwa³y Nr XV/95/03

                  Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
                                           z dnia 9 grudnia 2003r.

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  15 950,00 1 000,00 

15  1 029,60 1 252,00 

 

Trzy osie 
 

12 21 1 132,80 1 287,60 

21  1 441,20 1 647,60 

 
Cztery osie i wiêcej 
 

12 29 1 339,20 1 680,70 

29  1 654,00 2 452,80 

 

                                                              Za³¹cznik nr 2
                                                         do uchwa³y Nr XV/95/03

                  Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
                                           z dnia 9 grudnia 2003r.

Liczba osi i dopuszczalna 

masa ca³kowita zespo³u pojazdów : 

ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik 
balastowy + przyczepa (w tonach) 

 

 

Stawka podatku (w z³otych) 

 

nie mniej ni¿ 

 

mniej ni¿ 

o� jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równowa¿ne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

1 2 3 4 

 
Dwie osie 

 

12 31 1 492,80 1730,40 

31   1 572,00 1937,76 

 

Trzy osie 

 

12 40 1 596,00 1 830,00 

40  2 004,00 2 548,65 
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STAWKI PODATKU  DLA  POJAZDÓW  OKRE�LONYCH
w  § 1 ust. 4 uchwa³y

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRE�LONYCH
w  § 1 ust. 7 uchwa³y



Za³¹cznik nr 3
                                                         do uchwa³y Nr XV/95/03

                  Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
                                           z dnia 9 grudnia 2003r.

Liczba osi i dopuszczalna 

masa ca³kowita zespo³u pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy  
(w tonach) 

Stawka podatku (w z³otych) 

 

nie mniej ni¿ 

 

mniej ni¿ 

o� jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równowa¿ne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

1 2 3 4 

 
Jedna o� 

 

12  320,40 562,00 

 
Dwie osie 

 

12 38 1 029,60 1 399,20 

38  1 410,20 1 700,20 

 

Trzy osie 

12 38 844,80 1 153,40 

38  943,00 1 281,00 

 

     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 2002r. Nr 23, poz.220 , Nr 62 ,poz. 558, Nr 113 ,poz. 984,
Nr  214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568  /
w zwi¹zku z art. 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, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110,
poz.1039 i Nr 188, poz. 1840r , Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.
1966/ -Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co nastêpuje :

§1. Ustala siê wysoko�æ dziennych stawek op³aty targo-
wej pobieranych  na terenie Gminy  Zdzieszowice od osób sprze-
daj¹cych  w nastêpuj¹cych wysoko�ciach  :

1/ za prowadzenie sprzeda¿y  z kosza , skrzynki, wiadra,
rêki                                                                                               -   1,60

2/ za prowadzenie  sprzeda¿y z wózka rêcznego,         -   3,00
3/ za prowadzenie  sprzeda¿y z kasetonów szczêkowych -

za zajêcie powierzchni pod roz³o¿on¹ szczêkê             -   5,00
4/ za prowadzenie sprzeda¿y ze stoiska handlowego, na-

miotu   przy zajmowaniu powierzchni do 3m2                    -   7,00

5/ za prowadzenie sprzeda¿y ze stoiska handlowego, na-
miotu przy zajmowaniu powierzchni wiêkszej ni¿ 3m2 -10,00

6/ za prowadzenie sprzeda¿y z samochodu osobowego -
od samochodu                                                               -   9,00

7/ za prowadzenie sprzeda¿y z wozu konnego , z samo-
chodu o ³adowno�ci do 1,5 tony

- od wozu lub od samochodu                          - 10,00
8/ za prowadzenie sprzeda¿y z samochodu o ³adowno�ci

powy¿ej 1,5 tony ,przyczepy samochodowej lub ci¹gnikowej
- od samochodu , od przyczepy                         - 12,00.

§2.  Nie pobiera siê op³aty targowej od osób fizycznych i
prawnych, które op³acaj¹ podatek od nieruchomo�ci po³o¿onej
na targowisku.

§3.  1.Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
i ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysoko�ci 15 % od sumy
zainkasowanych kwot.

2.Inkasentem op³aty targowej jest Pani Marianna Fido.

§4.    Wykonanie uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi Zdzie-
szowic.
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Uchwa³a  Nr  XV/96/03
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

 z    dnia  9 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia stawki op³aty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr106      Poz.2242-2243- 8439 -

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRE�LONYCH
w  § 1 ust 9uchwa³y



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 106

§5. Traci moc uchwa³a Nr IV/17/2002 Rady Miejskiej  w
Zdzieszowicach  z dnia 20 grudnia 2002r.

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568)
oraz  art.14 pkt  1, 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, poz.1039 i
Nr 188, poz.1840,Nr 200, poz.1953; Nr 203, poz.1966), Rada
Miejska w Zdzieszowicach  uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  Ustala siê na terenie Gminy Zdzieszowice stawkê podatku
od posiadania psów w wysoko�ci: 24,00 z³ za jednego psa.

 § 2.  Podatek bêdzie p³atny bez wezwania do 31 maja
roku podatkowego w kasie Urzêdu .

 § 3.  Obowi¹zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym pies zosta³
nabyty, a wygasa z miesi¹cem, w którym pies zosta³ zbyty.

Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ po 31 maja roku
podatkowego, podatek jest p³atny w terminie 30 dni od daty
powstania obowi¹zku podatkowego.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
         Edward    Paciorek
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     Uchwa³a   Nr XV/97/03
 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

  z dnia 9 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia stawki, okre�lenia zasad poboru oraz  terminów p³atno�ci w podatku od posiadania psów.

§ 4.   Wykonanie w/w uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Zdzieszowic.

§ 6.   Traci moc uchwa³a Nr III/8/02 Rady Miejskiej w Zdzie-
szowicach z dnia 13 grudnia 2002 r.   w sprawie ustalenia staw-
ki i okre�lenia zasad poboru oraz terminy p³atno�ci w podatku
od posiadania psów na 2003 rok, oraz  uchwa³a Nr V/36/03
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 stycznia 2003r. w
sprawie zmiany uchwa³y Nr III/8/02 Rady Miejskiej w Zdzieszo-
wicach z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki i
okre�lenia zasad poboru oraz terminy p³atno�ci w podatku od
posiadania psów na 2003 rok.

§ 7.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2004 r. i pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego .
                                                                                       Przewodnicz¹cy

Rady Miejskiej

        Edward Paciorek

           Poz.2243-2244- 8440 -


