
 

  

TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

1600 – Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr LI/390/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 r. 8688 

1601 – Rady Gminy Kamiennik nr XLV/236/10 z dnia 26 października 2010 r. zmieniająca 

uchwałę Rady Gminy Kamiennik Nr XLIII/220/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie 

Gminy Kamiennik 8689 

1602 – Rady Gminy Kamiennik nr XLV/237/10 z dnia 26 października 2010 r. zmieniająca 

uchwałę Rady Gminy Kamiennik Nr XLIII/223/10 w sprawie wymagań, jakie po-

winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnia-

nia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 

Gminy Kamiennik 8689 

1603 – Rady Miejskiej w Kietrzu nr LIII/307/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 

przyjęcia zasad wyłapywania i postępowania z bezdomnymi zwierzętami na 

terenie gminy Kietrz 8690 

1604 – Rady Miejskiej w Kietrzu nr LIII/313/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 

wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami 

bezdomnymi, prowadzenia schronisk dla zwierząt bezdomnych a także grzebo-

wisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 8691 

1605 – Rady Miejskiej w Leśnicy nr LI/300/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie okre-

ślenia stawek podatku od nieruchomości 8692 

1606 – Rady Miejskiej w Leśnicy nr LI/301/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie okre-

ślenia stawek podatku od środków transportowych 8693 

1607 – Rady Miejskiej w Leśnicy nr LI/302/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie okre-

ślenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów 8694 

1608 – Rady Gminy Łubniany nr XXXVIII/203/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8695 

1609 – Rady Miejskiej w Oleśnie nr LVII/395/10 z dnia 6 października 2010 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Olesna 8696 

1610 – Rady Miejskiej w Praszce nr 353/XLIII/2010 z dnia 28 października 2010 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8696 

1611 – Rady Miejskiej w Praszce nr 359/XLIII/2010 z dnia 28 października 2010 r.  

w sprawie uchylenia uchwały Nr 311/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Praszce  

z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę 

Praszka oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 8697 

1612 – Rady Gminy Radłów nr 205/XXXVI/2010 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nierucho-

mości. 8698 

1613 – Rady Gminy Radłów nr 206/XXXVI/2010 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków 

transportowych 8699 

1614 – Rady Gminy Rudniki nr XL/312/10 z dnia 29 października 2010 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

i zwolnień od tego podatku 8701 
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1615 – Rady Gminy Rudniki nr XL/313/10 z dnia 29 października 2010 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień od tego 

podatku 8702 

1616 – Rady Gminy Strzeleczki nr L/351/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8704 

1617 – Rady Miejskiej w Ujeździe nr LIV/293/2010 z dnia 28 października 2010 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwol-

nień 8705 

1618 – Rady Gminy w Wilkowie nr XLII/253/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wil-

ków na 2011 rok 8706 

1619 – Rady Miejskiej w Wołczynie nr XLII/339/2010 z dnia 4 listopada 2010 r.  

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 8707 

1620 – Rady Miejskiej w Wołczynie nr XLII/340/2010 z dnia 4 listopada 2010 r.  

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 8708 

1621 – Rady Miejskiej w Wołczynie nr XLII/341/2010 z dnia 4 listopada 2010 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla po-

datków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 8711 

1622 – Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr LIV/424/10 z dnia 8 listopada 2010 r.  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku 

rolnego na 2011 rok 8718 

1623 – Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr LIV/425/10 z dnia 8 listopada 2010 r.  

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 8718 

P O R O Z U M I E N I A :  

1624 – nr PP.III.0714-6/2010 z dnia 1 września 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem 

Prudnickim a Gminą Prudnik w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań 

przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku 8719 

1625 – zawarte w dniu 15 września 2010 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a Gminą 

Murów w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą „Remont 

chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1330 O Chudoba – Zagwiździe  

w miejscowości Zagwiździe” 
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UCHWAŁA NR LI/390/2010 

 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

 

 z dnia 5 listopada 2010 r. 

  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 r. 

 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie 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; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.  

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 11 

ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 3 usta-

wy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 

1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,  

z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 

730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 

458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Do-

brzeń Wielki uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta usta-

loną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 

2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
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okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.  

(M. P. Nr 76, poz. 960) z kwoty 37,64 zł za 1 dt 

do kwoty 34,10 zł za 1dt, która stanowi podsta-

wę obliczania podatku rolnego na rok 2011 na 

terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 

 

 Przewodniczący Rady 

Gminy Dobrzeń Wielki  

Norbert Słabik 

1 
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UCHWAŁA NR XLV/236/10 

 RADY GMINY KAMIENNIK 

 

 z dnia 26 października 2010 r. 

  

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kamiennik Nr XLIII/220/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kamiennik. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  

z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495;  

z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, 

poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 

666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664) oraz  

art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.  

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;  

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

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, 

Nr 172, poz. 41 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.  

Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.  

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 

1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 

1241), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powia-

towego Inspektora Sanitarnego w Nysie, Rada 

Gminy Kamiennik uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kamiennik Nr XLIII/ 

220/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czy-

stości na terenie Gminy Kamiennik wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w § 1 ust. 2 Regulaminu uchyla się punkty 1, 

2, 10,11.  

2) w § 4 Regulaminu uchyla się ust. 2.  

3) uchyla się § 10 Regulaminu.  

4) uchyla się § 18 Regulaminu.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Kamiennik.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego, w Biule-

tynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogło-

szeń Urzędu Gminy Kamiennik.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.  

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Kamiennik 

mgr Aleksander Słonina 
2 
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UCHWAŁA NR XLV/237/10 

 RADY GMINY KAMIENNIK 

 

 z dnia 26 października 2010 r. 

  

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kamiennik Nr XLIII/223/10 w sprawie wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamiennik. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r.  

Nr 236, poz. 2008) oraz § 1-4 Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu określania 
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wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U.  

z 2006 r. Nr 5, poz. 33) w związku z art. 7 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 

1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Ka-

miennik uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kamiennik Nr XLIII/ 

223/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wy-

magań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubie-

gający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbie-

rania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości oraz opróżniania zbiorników bezodpły-

wowych i transportu nieczystości ciekłych na tere-

nie Gminy Kamiennik wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) Uchyla się § 3 uchwały.  

2) Uchyla się § 5 uchwały.  

3) Uchyla się § 6 uchwały.  

4) Uchyla się § 7 uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Kamiennik.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego, Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Kamiennik.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.  

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Kamiennik 

mgr Aleksander Słonina 

3 
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UCHWAŁA NR LIII/307/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

 

 z dnia 28 października 2010 r. 

  

w sprawie przyjęcia zasad wyłapywania i postępowania z bezdomnymi zwierzętami  

na terenie gminy Kietrz.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 159 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze 

zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warun-

ków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 

Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii w Głubczycach oraz po 

zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki Nad Zwie-

rzętami w Polsce, Oddział w Opolu Rada Miejska 

w Kietrzu uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Za zwierzęta bezdomne uważa się zwie-

rzęta, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy  

o ochronie zwierząt. 

 

§ 2. Obszarem, na którym przeprowadza się 

wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest teren 

gminy Kietrz. 

 

§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma 

charakter stały i prowadzone będzie na podstawie 

pojedynczych zgłoszeń do Urzędu Miejskiego  

w Kietrzu, Straży Miejskiej lub do Komisariatu 

Policji w Kietrzu. 

2. Działania w zakresie wyłapywania zwierząt 

bezdomnych obejmuje przeprowadzenie wyłapania, 

przewiezienie i umieszczenie zwierząt w schronisku. 

 

§ 4. Wyłapywanie i dalsze postępowanie 

związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami  

z terenu gminy Kietrz, będzie prowadzone przez 

podmioty prowadzące działalność w tym zakresie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

z którymi gmina Kietrz będzie miała zawarte sto-

sowne umowy na świadczenie tych usług. 

 

§ 5. Nadzór nad wyłapywaniem bezdomnych 

zwierząt sprawuje wyznaczony pracownik Urzędu 

Miejskiego w Kietrzu. 

 

§ 6. Koszty wyłapywania bezdomnych zwie-

rząt, umieszczenie ich w schronisku, zapewnienie 

w razie potrzeby pomocy lekarsko – weterynaryj-

nej, utrzymanie zwierzęcia w schronisku pokry-

wane będą z budżetu gminy. 
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§ 7.1. W przypadku ustalenia właściciela 

zwierzęcia bezdomnego, które zostało umiesz-

czone w schronisku, właściciel zobowiązany jest 

zwrócić Gminie Kietrz poniesione przez nią koszty 

związane z wyłapywaniem, pobytem i opieką 

lekarsko-weterynaryjnej zwierzęcia w schronisku. 

2. W przypadku wskazanym w ust. 1 właści-

ciel zwierzęcia obowiązany jest odebrać zwierzę 

ze schroniska w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia. 

3. Po upływie 14 dni, schronisko decyduje o dal-

szym losie zwierzęcia np. o wydaniu do adopcji. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Kietrza. 

 

§ 9. Uchwała podlega podaniu do publicznej 

wiadomości poprzez opublikowanie jej tekstu: 

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Kietrzu. 

2. W sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tabli-

cach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  

w Kietrzu oraz na tablicach ogłoszeń w poszcze-

gólnych sołectwach. 

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kietrzu  

Franciszek Sobczuk 
4 
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UCHWAŁA NR LIII/313/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

 

 z dnia 28 października 2010 r. 

  

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, prowadzenia schronisk 

dla zwierząt bezdomnych a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 

i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 159 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 239 

poz. 2008 z 2005 r. tekst jednolity z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:  

 

§ 1. Określa się wymagania dla przedsiębior-

ców, ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na 

działalność w zakresie ochrony przed bezdomny-

mi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bez-

domnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części. 

 

§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-

nie zezwolenia na działalność w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami powinien: 

1) posiadać specjalistyczny sprzęt do wyłapy-

wania i transportowania bezdomnych zwierząt, 

2) posiadać pracowników przeszkolonych  

w zakresie ochrony środowiska i opieki nad bez-

domnymi zwierzętami 

3) posiadać tytuł prawny do terenu przysto-

sowanego do przetrzymywania wyłapanych zwie-

rząt przed dostarczeniem ich do schroniska, 

4) posiadać stałe porozumienie zapewniające 

w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną. 

 

§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-

nie zezwolenia na działalność w zakresie prowa-

dzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt po-

winien: 

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospo-

darczą w zakresie prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, 

2) posiadać teren do prowadzenia działalności, 

o której mowa w pkt 1, spełniający wymogi prze-

pisów o ochronie środowiska i przepisów prawa 

budowlanego, 

3) posiadać zadaszony obiekt z wydzielonymi 

boksami do przebywania zwierząt, usytuowany 

na ogrodzonym i utwardzonym terenie, 

4) posiadać pozytywną opinię organizacji zaj-

mującej się działalnością na rzecz ochrony zwie-

rząt oraz opiekę weterynaryjną. 

 

§ 4.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-

nie zezwolenia na działalność w zakresie prowa-

dzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych  

i ich części, powinien: 

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospo-

darczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spa-

larni zwłok zwierzęcych i ich części, 

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym 

prowadzona ma być działalność, o której mowa  

w pkt 1 teren ten powinien być ogrodzony  

i utwardzony, 
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3) posiadać pozwolenia na użytkowanie lub 

inny stosowny dokument wymagany przepisami 

ustawy Prawa budowlanego oraz wymagane 

uzgodnienia sanitarne, 

4) posiadać środki niezbędne do grzebania 

zwłok zwierzęcych i ich części, 

5) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji 

zwłok zwierzęcych i ich części przed grzebaniem, 

6) posiadać urządzenia i środki techniczne umoż-

liwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części. 

 

§ 5. Spełnienie wymagań określonych w § 2, 

3 i 4 powinno być potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Kietrza. 

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej 

wiadomości poprzez opublikowanie jej tekstu: 

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Kietrzu 

2. W sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tabli-

cach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  

w Kietrzu oraz na tablicach ogłoszeń w poszcze-

gólnych sołectwach. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kietrzu  

Franciszek Sobczuk 
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UCHWAŁA NR LI/300/10 

 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY 

 

 z dnia 8 listopada 2010 r. 

  

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,  

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 

1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 

1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 

1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz 

Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 i 4 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613  

i Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek 

podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków - 0,73 zł od  

1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od  

1 hektara powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-

nie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego  

                       - 0,19 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej - 18,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym - 9,35 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-

nie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego  

       - 4,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3) od budowli: 

a) przesyłowych i rozdzielczych wody, ruro-

ciągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, od 

budowli służących do odprowadzania i oczysz-

czania ścieków - 1% ich wartości, 

b) pozostałych – 2% ich wartości, 

- określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz 

ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/249/09 Rady 

Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r.  

w sprawie określenia stawek podatku od nieru-

chomości (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 109, poz. 

1634). 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Leśnicy. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

czternastu dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowa-

nie do podatku należnego od 1 stycznia 2011 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

mgr inż. Ryszard Froń 
6 
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UCHWAŁA NR LI/301/10 

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY 

  

 z dnia 8 listopada 2010 r. 

  

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,  

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 

1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 

1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 

1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz 

Nr 106, poz. 675) oraz art. 10 ust. 1 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, 

poz. 620) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek 

podatku od środków transportowych: 

1) od samochodów ciężarowych o dopusz-

czalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  

                                               –  648,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  

                                                 - 828,00 zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 972,00 zł, 

2) od samochodów ciężarowych z zawiesze-

niem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej 

pojazdu: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej 

niż 18 ton:  

- o liczbie osi – dwie - 1428,00 zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1392,00 zł, 

- o liczbie osi – cztery i więcej - 1380,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej 

niż 26 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 1584,00 zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1548,00 zł, 

- o liczbie osi – cztery i więcej - 1538,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 26 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 1692,00 zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1668,00 zł, 

- o liczbie osi – cztery i więcej - 1908,00 zł, 

3) od samochodów ciężarowych z innym sys-

temem zawieszenia osi jezdnych, aniżeli opisa-

nym w pkt 2), o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej 

niż 18 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 1440,00 zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1428,00 zł, 

- o liczbie osi – cztery i więcej - 1404,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej 

niż 26 ton: 

- o liczbie osi – dwie 1596,00 zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1824,00 zł, 

- o liczbie osi – cztery i więcej - 1584,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej 

niż 29 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 1608,00 zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1848,00 zł, 

- o liczbie osi – cztery i więcej - 1908,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 29 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 1608,00 zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1776,00 zł, 

- o liczbie osi – cztery i więcej - 2484,00 zł, 

4) od ciągników siodłowych lub balastowych 

przystosowanych do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 10 ton - 1416,00 zł, 

b) od 10 ton i poniżej 12 ton - 1428,00 zł, 

5) od ciągników siodłowych lub balastowych 

przystosowanych do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopusz-

czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton 

włącznie: 

- o liczbie osi – dwie - 1620,00 zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1488,00 zł, 
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b) powyżej 36 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 1728,00 zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1980,00 zł, 

6) od ciągników siodłowych lub balastowych 

przystosowanych do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi 

jezdnych, aniżeli opisanym w pkt 5), o dopusz-

czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej 

niż 31 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 1620,00 zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1908,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton 

włącznie: 

- o liczbie osi – dwie - 2040,00 zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1992,00 zł, 

c) powyżej 36 ton, a mniej niż 40 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 2268,00 zł, 

- o liczbie osi – trzy - 2268,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 40 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 2268,00 zł, 

- o liczbie osi – trzy - 2580,00 zł, 

7) od przyczep lub naczep, z wyjątkiem zwią-

zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-

dzoną przez podatnika podatku rolnego, które 

łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-

czalną masę całkowitą: 

a) od 7 ton i poniżej 10 ton - 528,00 zł, 

b) od 10 ton i poniżej 12 ton - 540,00 zł, 

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie 

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podat-

nika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-

witą: 

a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton 

włącznie: 

- o liczbie osi – jedna - 552,00 zł, 

- o liczbie osi – dwie - 1008,00 zł, 

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1056,00 zł, 

b) powyżej 36 ton: 

- o liczbie osi – jedna - 1344,00 zł, 

- o liczbie osi – dwie - 1344,00 zł 

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1344,00 zł, 

9) od przyczep lub naczep z innym systemem 

zawieszenia osi jezdnej, aniżeli opisanym w pkt 8), 

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-

nego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada-

ją dopuszczalną masę całkowitą: 

a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton 

włącznie: 

- o liczbie osi – jedna - 684,00 zł, 

- o liczbie osi – dwie - 1500,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1500,00 zł, 

b) powyżej 36 ton: 

- o liczbie osi – jedna - 1956,00 zł, 

- o liczbie osi – dwie - 1956,00 zł, 

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1956,00 zł, 

10) od autobusów w zależności od liczby 

miejsc do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc - 1080,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1536,00 zł. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/249/09 Rady 

Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r.  

w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych. (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 109, 

poz. 1635). 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Leśnicy. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

czternastu dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowa-

nie do podatku należnego od 1 stycznia 2011 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

mgr inż. Ryszard Froń 
7 
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UCHWAŁA NR LI/302/10 

 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY 

 

 z dnia 8 listopada 2010 r. 

  

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów  

 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
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poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, 

poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 19 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 

613 i Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Określa się następujące roczne stawki opła-

ty od posiadania psów: 

1) dla osób utrzymujących psa w celu pilnowa-

nia budynku mieszkalnego - 25,- zł, 

2) dla pozostałych osób - 75,- zł. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/250/09 Rady Miej-

skiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania 

psów (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 109, poz. 1636). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Leśnicy. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

czternastu dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowa-

nie do opłaty należnej od 1 stycznia 2011 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

mgr inż. Ryszard Froń 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/203/10 

 RADY GMINY ŁUBNIANY 

 

 z dnia 8 listopada 2010 r. 

  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 

Nr 23, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 103, poz. 

1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,  

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  

z 2007 r. Nr 48, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,  

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 

230) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (tekst jednolity: z 2010 r. Nr 95, poz. 613, 

Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Łubniany uchwala, 

co następuje:  

 

§ 1. Określa się roczne wysokości stawek po-

datku od nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-

kowania w ewidencji gruntów i budynków 

                       - 0,72 zł od 1 m² powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych 

                       - 3,80 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-

nie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

                       - 0,21 zł od 1 m² powierzchni, 

d) oznaczonych w ewidencji gruntów i budyn-

ków jako „dr” – drogi za wyjątkiem związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej 

                       - 0,18 zł od 1 m² powierzchni, 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych 

       - 0,64 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej 

      - 17,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym 

       - 9,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych 

       - 2,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

3) od budowli 

- 2 % ich wartości określonej na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podat-

kach i opłatach lokalnych. 
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§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/197/10 

Rady Gminy Łubniany z dnia 25 października 

2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Łubniany. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego z mocą obowią-

zującą od 1 stycznia 2011 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Łubniany  

Henryk Baron 
9 
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UCHWAŁA NR LVII/395/10 

 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

 

 z dnia 6 października 2010 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Olesna 

 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2007 r. 

Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 2 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-

tach lokalnych (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84  

z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala:  

 

§ 1. W uchwale nr XLVI/374/06 Rady Miejskiej 

w Oleśnie z dnia 27 września 2006 roku, dodaje się 

w § 2 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:  

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wyso-

kości 41% od sumy zainkasowanych kwot. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Olesna. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/271/09 Rady 

Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 września 2009 ro-

ku, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

stawek opłaty targowej na terenie miasta Olesna. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Oleśnie  

Piotr Antkowiak 
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UCHWAŁA NR 353/XLIII/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

 

 z dnia 28 października 2010 r. 

  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U nr 142, poz. 

1591; z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 220, nr 62, 

poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, 

nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717,  

nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, 

nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, 

nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128,  

nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327,  

nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 

Dz. U. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458;  

z 2009 r. Dz. U. nr 52, poz. 420, nr 157 poz. 

1241; z 2010 r. nr 28 poz. 142 i poz. 146,  

nr 106 poz. 675) oraz art. 5 ust. 1, 4 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. – Dz. U.  

nr 95 poz. 613, nr 96 poz. 620), Rada Miejska  

w Praszce uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Określa się roczne wysokości stawek po-

datku od nieruchomości: 

1. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,64 zł od  

1 m2 powierzchni, 
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b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od  

1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-

nie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 0,21 zł od 1 m2 powierzchni; 

2. Od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,58 od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej – 18,30 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-

nie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 4,21 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

3. Od budowli – 2% ich wartości określonej 

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

a) od budowli służących bezpośrednio do od-

prowadzania i oczyszczania ścieków, do wytwa-

rzania i odprowadzania wody, do wytwarzania  

i odprowadzania c.o. i c.w.u. – 0,4% ich warto-

ści określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  

i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokal-

nych. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 277/XXXIII/2009 

Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 

2009 roku w sprawie określenia wysokości sta-

wek podatku od nieruchomości. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Praszki. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2011 roku. 

 

 Przewodniczący Rady  

mgr Bogusław Łazik 
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UCHWAŁA NR 359/XLIII/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

 

 z dnia 28 października 2010 r. 

  

w sprawie uchylenia uchwały Nr 311/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 marca 2010 r.  

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Praszka oraz określenia zasad zwrotu wydatków  

na pokrycie kosztów pogrzebu  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 

ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  

z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15,  

art. 36 pkt 2 lit. f, art. 39 ust. 2, art. 44 i art. 96 

ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-

cy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.  

Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miejska  

w Praszce uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 311/XXXVII/2010 

Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez 

Gminę Praszka oraz określenia zasad zwrotu wy-

datków na pokrycie kosztów pogrzebu. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Praszki. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  

mgr Bogusław Łazik 

 

12 
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UCHWAŁA NR 205/XXXVI/2010 

 RADY GMINY RADŁÓW 

 

 z dnia 27 października 2010 r. 

 

w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 

i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  

i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  

i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 

1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 

poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 1, art. 7 

ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o po-

datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620), Rada Gminy 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nie-

ruchomości w następujących wysokościach: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od  

1 m2 powierzchni; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od  

1 ha powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-

nie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 0,23 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej; 

b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej – 15,00 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej; 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej; 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-

nie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 3,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej 

zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613). 

 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na 

potrzeby ochrony przeciwpożarowej; 

2) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na 

potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej; 

3) sieci wodociągowe i kanalizacyjne położone 

na terenie gminy oraz budynki i budowle związa-

ne z poborem i uzdatnianiem wody, oczyszcza-

niem ścieków i składowaniem odpadów komunal-

nych; 

4) grunty pod zbiornikami retencyjnymi. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr 158/XXIX/2009 

Rady Gminy Radłów z dnia 26 listopada 2009 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek i wpro-

wadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2011 roku. 

 

 Przewodnicząca 

Rady Gminy Radłów  

Agnieszka Jarosinska 
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UCHWAŁA NR 206/XXXVI/2010 

RADY GMINY RADŁÓW 

 

 z dnia 27 października 2010 r. 

  

w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku  

od środków transportowych. 

 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 

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

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  

i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111  

i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420  

i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 

i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 10 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-

datkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r.  

Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620); Rada Gminy 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Określa się stawki podatku od środków 

transportowych w następujących wysokościach: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku w złotych 

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator Pozostałe 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 592,00 614,00 

powyżej 5,5 do 9 włącznie 1.026,00 1.049,00 

powyżej 9 i poniżej 12 1.145,00 1.168,00 

 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, 

że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawiesze-

nia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 15 1.207,00 1.323,00 

15  1447,00 1.565,00 

Trzy osie 

12 19 1.447,00 1.565,00 

19 25 1.688,00 1.900,00 

25  1.810,00 1.929,00 

Cztery osie i więcej 

12 25 1.810,00 1.929,00 

25 31 2.050,00 2.858,47 

31  2.531,00 2.858,47 

 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, 

 

Dopuszczalna masa całkowita  

 (w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator Pozostałe 

od 3,5 i poniżej 12 1.387,00 1.565,00 
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4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od 

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik bala-

stowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy za-

wieszenia osi jezd-

nych 

Dwie osie 

12 18 1.447,00 1.565,00 

18 31 2.050,00 2.209,40 

31 36 włącznie 2.209,40 2.209,40 

powyżej 36  2.266,00 2.267,00 

Trzy osie 

12 40 2.050,00 2.858,47 

40  2.858,47 2.858,47 

 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-

kowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego 

 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku w złotych 

Od 7 i poniżej 12 1.207,00 

 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-

kowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych włącznie z działalnością rolniczą prowadzo-

ną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej 

pojazdu i rodzaju zawieszenia, 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

 Zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa+ 

pojazd silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

Nie 

mniej 

niż 

mniej niż Oś jezdna (osie) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawiesze-

niem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi jezd-

nych 

Jedna oś 

12 25 603,00 722,00 

25 36 włącznie 784,00 844,00 

powyżej 

36 

 801,00 864,00 

Dwie osie 

12 36 włącznie 1.484,00 1.565,00 

powyżej 

36 

38 1.688,00 2.038,00 

38  1.723,00 2.089,00 

Trzy osie 

12 38 1.595,00 1.688,00 

38  1.635,00 1.731,00 

 

7) od autobusu, z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko, 

 
Ilość miejsc do siedzenia Stawka podatku w złotych 

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator Pozostałe 

Do 15 miejsc 554,00 673,00 

Powyżej 15 do 29 miejsc 1.086,00 1.206,00 

Równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.567,00 1.688,00 

 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków trans-

portowych autobusy wykorzystywane wyłącznie 

do przewozu uczniów. 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy 
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§ 4. Traci moc uchwała Nr 160/XXIX/2009 

Rady Gminy w Radłowie z dnia 26 listopada 

2009 roku w sprawie określenia wysokości sta-

wek i wprowadzenia zwolnień w podatku od 

środków transportowych. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2011 roku. 

 

 Przewodnicząca 

Rady Gminy Radłów  

Agnieszka Jarosinska 
14 

1614 
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UCHWAŁA NR XL/312/10 

 RADY GMINY RUDNIKI 

 

 z dnia 29 października 2010 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

i zwolnień od tego podatku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 

poz. 1591; z 2002 roku nr 23 poz. 220, nr 62 

poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271,  

nr 214 poz. 1806; z 2003 roku nr 80 poz. 717, 

nr 162 poz. 1568; z 2004 roku nr 102 poz. 

1055, nr 116 poz. 1203; z 2005 roku nr 172 

poz. 1441, nr 175 poz. 1457; z 2006 roku nr 17 

poz. 128, nr 181 poz. 1337; z 2007 roku nr 48 

poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218;  

z 2008 roku nr 180 poz. 1111, nr 223, poz. 

1458; z 2009 roku nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 

1241; z 2010 roku nr 28 poz. 142 i poz. 146,  

nr 106 poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 i 4 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opła-

tach lokalnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. 

nr 95 poz. 613, nr 96 poz. 620) Rada Gminy 

Rudniki uchwala:  

 

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany do uchwa-

ły Nr XXI/159/08 Rady Gminy Rudniki dnia 2 grud-

nia 2008 r. roku w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od 

tego podatku:  

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

"Roczne stawki podatku od nieruchomości:  

 

1. Od gruntów: 

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  

w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 

0,77 

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha po-

wierzchni 

4,15 

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-

go przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 

0,23 

2. Od budynków lub ich części: 

a/ mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,63 

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 

15,30 

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej 

9,75 

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 

od 1 m2 powierzchni użytkowej 

4,27 

e/ pozostałych: 

 - służących twórcom i animatorom do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultu-

ry – od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

2,67 

 - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-

nego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 

4,31 

3. Od budowli - od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opła-

tach lokalnych: 

- a) służących bezpośrednio do wytwarzania i doprowadzania wody, do odprowadzania i oczyszcza-

nia ścieków 

0,2% 

- b) pozostałe 2,0% 
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§ 2. Uchylić uchwałę Rady Gminy Nr XXXI/ 

241/09 z dnia 26 listopada 2009 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości i zwolnień od tego po-

datku. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Rudniki. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego 

 

§ 5. Uchwała w chodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2011 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy  

Edward Gładysz 
15 

1615 
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UCHWAŁA NR XL/313/10 

 RADY GMINY RUDNIKI 

 

 z dnia 29 października 2010 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku 

 

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

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001 roku – Dz. U. nr 142 poz. 

1591; z 2002 roku nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 

558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 

poz. 1806; z 2003 roku nr 80 poz. 717, nr 162 

poz. 1568; z 2004 roku nr 102 poz. 1055,  

nr 116 poz. 1203; z 2005 roku nr 172 poz. 

1441, nr 175 poz. 1457; z 2006 roku nr 17 poz. 

128, nr 181 poz. 1337; z 2007 roku nr 48 poz. 

327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218; z 2008 

roku nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458;  

z 2009 roku nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241;  

z 2010 roku nr 28 poz. 142 i poz. 146, nr 106 

poz. 675) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokal-

nych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 95 poz. 

613, nr 96 poz. 620), Rada Gminy Rudniki 

uchwala:  

 

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany do 

Uchwały Nr XXI/160/08 Rady Gminy Rudniki dnia 

2 grudnia 2008 roku w sprawie określenia sta-

wek podatku od środków transportowych i zwol-

nień od tego podatku: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Roczne stawki podatku od środków transporto-

wych:  

 

 

I. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 

Dopuszczalna masa całkowita  

/w tonach/ 

Rok produkcji  

samochodu 

Spełnia normy czystości spalin EURO lub 

posiada katalizator 

Pozostałe 

stawka w złotych stawka  

w złotych 

powyżej 3,5 ÷5,5 (włącznie) 2001 i wcześniej 590 705 

po 2001 570 680 

powyżej 5,5÷9,0 (włącznie) 2001 i wcześniej 770 875 

po 2001 715 855 

powyżej 9,0 i poniżej 12 2001 i wcześniej 890 1010 

po 2001 865 990 

 

II. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w za-

leżności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. 

 

Liczba 

osi 

Dopuszczalna masa cał-

kowita /w tonach/ 

Stawka podatku w złotych 

Nie mniej 

niż 

Mniej niż Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-

szenia osi jezdnych 

2 12 13 960 1015 

13 14 1070 1135 

14 15 1150 1260 

15  1480 1650 

3 12 17 905 1005 

17 19 1070 1135 
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19 21 1190 1305 

21 23 1355 1415 

23 25 1460 1800 

25  1570 1850 

4  

i więcej 

12 25 1305 1535 

25 27 1415 1650 

27 29 1535 1920 

29 31 2125 2815 

31  2235 2858 

 

III. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton. 

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów /w tonach/ 

Rok produkcji sa-

mochodu 

Spełnia normy czystości spalin EURO 

lub posiada katalizator 

Pozostałe 

stawka w złotych stawka 

w złotych 

od 3,5 i poniżej 12 2001 i wcześniej 840 1065 

po 2001 725 955 

 

IV. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od 

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia. 

 

Liczba 

osi 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu po-

jazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, cią-

gniki balastowy + przyczepa 

Oś jezdna(osie) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy za-

wieszenia osi jezd-

nych 

Nie mniej niż Mniej niż stawka w złotych stawka w złotych 

w tonach w tonach   

2 12 18 725 840 

18 25 900 1040 

25 31 1170 1390 

31 36 (włącznie) 1580 2150 

powyżej 36  1620 2190 

3 12 36 (włącznie) 1560 1990 

powyżej 36 40 1845 2305 

40  2140 2855 

4 

i więcej 

 36 (włącznie) 2080 2209 

powyżej 36  2645 2858 

 

V. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-

witą od 7 i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego. 

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów  

/w tonach/ 

Rok produkcji przyczepy lub naczepy Stawka w złotych 

od 7 i poniżej 12 2001 i wcześniej 445 

od 7 i poniżej 12 po 2001 385 

 

VI. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-

witą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojaz-

dów i rodzaju zawieszenia. 

 

Liczba 

osi 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: naczepa/przyczepa + 

pojazd silnikowy 

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneu-

matycznym lub zawieszeniem uznanym  

za równoważne 

Inne systemy zawie-

szenia osi jezdnych 

Nie mniej niż Mniej niż 

w tonach w tonach stawka w złotych stawka w złotych 

1 12 18 430 480 

18 25 480 595 
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 25 36 (włącznie) 605 725 

powyżej 36  735 845 

2 12 28 725 955 

28 33 1 070 1 190 

33 36 (włącznie) 1 180 1 500 

powyżej 36 38 1 380 1 910 

38  1 600 2 150 

3 12 36 (włącznie) 1 070 1 305 

powyżej 36 38 1 160 1 580 

38  1 170 1 610 

4  

i więcej 

 36 (włącznie) 1 560 1 747 

powyżej 36  1 735 2 209 

 

VII. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko. 

 

Liczba miejsc do siedzenia  Spełnia normy czystości spalin EURO lub 

posiada katalizator 

Pozostałe 

 stawka w złotych 

do 15 włącznie 2001 i wcześniej 605 720 

po 2001 480 605 

powyżej 15 do 29 miejsc 2001 i wcześniej 945 1 180 

po 2001 840 1 060 

równej lub wyższej niż 30 

miejsc 

2001 i wcześniej 1 530 1 760 

po 2001 1 415 1 645 

 

§ 2. Uchylić uchwałę Rady Gminy Nr XXXI/ 

242/09 z dnia 26 listopada 2009 roku zmieniają-

cą uchwałę w sprawie podatku od środków 

transportowych i zwolnień od tego podatku. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Rudniki. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2011 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy  

Edward Gładysz 
16 

1616 
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UCHWAŁA NR L/351/10 

 RADY GMINY STRZELECZKI 

 

 z dnia 28 października 2010 r. 

  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 

oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Ra-

da Gminy w Strzeleczkach uchwala, co następu-

je:  

                                            
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następują-

cych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 

7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 

transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. 

WE L 368 z 17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r 

w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 

pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999). dane dotyczące ogłoszenia 

aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem 

uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą 

ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej – wydanie 

specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2006 r Nr 121, poz. 844).  
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§ 1. Określa się roczne wysokości stawek po-

datku od nieruchomości: 

1) od gruntów 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,74 zł od  

1 m² powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,82 zł od 1 ha 

powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-

go przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł 

od 1 m² powierzchni, 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,66 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej – 18,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym – 9,59 zł od 1 m ² powierzchni użyt-

kowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych – 3,92 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-

go przez organizacje pożytku publicznego – 3,93 od 

1 m² powierzchni użytkowej, 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 

poz. 844 z zmianami). 

 

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc 

uchwała Nr XXXIX/285/09 Rady Gminy Strzeleczki 

z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. 

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Strzeleczki. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2011 r. 

 

 Przewodniczący Rady  

Walter Wieja 

17 

 

1617 
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UCHWAŁA NR LIV/293/2010 

RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE 

 

 z dnia 28 października 2010 r. 

  

w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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,  

z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 

1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 

128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 

poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1, 

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) Rada Miejska 

w Ujeździe uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nie-

ruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków  

                          - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych  

                          – 3,74 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-

go przez organizacje pożytku publicznego  

                         – 0,25 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
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b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej – 18,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym – 8,84 zł od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych – 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-

go przez organizacje pożytku publicznego – 6,35 zł 

od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 wyżej cy-

towanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

w tym od budowli w postaci urządzeń wodociągo-

wych w rozumieniu przepisów ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków - 0,5 % ich wartości określonej na pod-

stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 wyżej cyto-

wanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1. Grunty i budynki, zajęte na prowadzenie dzia-

łalności w zakresie opieki społecznej, zdrowia, dzia-

łalności kulturalnej, kultury fizycznej oraz ochrony 

przeciwpożarowej, z wyjątkiem tych, w których 

prowadzona jest działalność gospodarcza. 

2. Grunty, budynki i budowle służące do zbioro-

wego odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

3. Grunty i budynki służące do poboru, uzdat-

niania i zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Ujazdu. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ujeź-

dzie Nr XLII/232/2009 z dnia 27 października 2009 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatków  

i opłat lokalnych oraz zwolnień. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 

dnia 1 stycznia 2011 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Jan Kałużny 
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UCHWAŁA NR XLII/253/10 

 RADY GMINY W WILKOWIE 

 

 z dnia 12 listopada 2010 r. 

  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2011 rok 

 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 

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

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  

i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111  

i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420  

i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 

i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 5 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 

613 i Nr 96, poz. 620) oraz obwieszczenia Ministra 

Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie gór-

nych granic stawek kwotowych podatków i opłat 

lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) Rada 

Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od 

nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 po-

wierzchni 0,80 zł 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha po-

wierzchni 4,15 zł 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-

go przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 

powierzchni 0,30 zł 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej  

                                                          0,67 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 20,00 zł 
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c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,82 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,27 zł 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-

go przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 

powierzchni użytkowej 6,90 zł 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Wilków. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2011 r. 

 

 Przewodniczący Rady 

Gminy w Wilkowie  

Zygmunt Pniewski 
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UCHWAŁA NR XLII/339/2010 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

 z dnia 4 listopada 2010 r. 

  

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 

W oparciu o przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 

1591, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62 poz. 

558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 

poz. 1806; z 2003 roku nr 80 poz. 717, nr 162 

poz. 1568; z 2004 roku nr 102 poz. 1055, nr 116 

poz. 1203; z 2005 roku nr 172 poz. 1441, nr 175 

poz. 1457; z 2006 roku nr 17 poz. 128, nr 181 

poz. 1337; z 2007 roku nr 48 poz. 327, nr 138 

poz. 974, nr 173 poz. 1218; z 2008 roku nr 180 

poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 roku nr 52 

poz. 420, nr 157 poz. 1241; z 2010 roku nr 28 

poz. 142, nr 28 poz. 146, nr 106 poz. 675, nr 40 

poz. 230) w związku z przepisami art. 5 ust. 1, art. 7 

ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o po-

datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 roku nr 95 poz. 613, nr 96 poz. 620) Rada 

Miejska w Wołczynie uchwala: 

 

§ 1.1. Określa się wysokość stawek podatku 

od nieruchomości: 

1) od gruntów: 

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

0,67 zł  od 1 m2 powierzchni 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 

wodnych 

3,90 zł  od 1 ha powierzchni 

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-

łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

0,25 zł  od 1 m2 powierzchni 

  

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych 0,60 zł  od 1 m2 powierzchni 

użytkowej 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

18,40 zł  od 1 m2 powierzchni 

użytkowej 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwali-

fikowanym materiałem siewnym 

9,24 zł  od 1 m2 powierzchni 

użytkowej 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych 

4,00 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-

ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

5,56 zł  od 1 m2 powierzchni 

użytkowej 
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3) od budowli: 

- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 

ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1. budynki lub ich części oraz nieruchomości 

gruntowe lub ich części, z wyjątkiem zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej, wykorzy-

stywane w zakresie: 

1) organizowania i upowszechniania kultury i sportu 

2) wypożyczania książek i czytelnictwa 

3) ochrony przeciwpożarowej 

4) udzielania świadczeń opieki społecznej 

5) obronności i bezpieczeństwa oraz utrzymania 

porządku publicznego. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna. 

 

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 

dnia 01 stycznia 2011 roku 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 

traci moc uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie  

Nr XXXII/255/2009 z dnia 04 listopada 2009 roku. 

 

 Przewodniczący Rady  

Waldemar Antkowiak 
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UCHWAŁA NR XLII/340/2010 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

 z dnia 4 listopada 2010 r. 

  

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 

W oparciu o przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 

1591, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62 poz. 

558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 

poz. 1806; z 2003 roku nr 80 poz. 717, nr 162 

poz. 1568; z 2004 roku nr 102 poz. 1055, nr 116 

poz. 1203; z 2005 roku nr 172 poz. 1441, nr 175 

poz. 1457; z 2006 roku nr 17 poz. 128, nr 181 

poz. 1337; z 2007 roku nr 48 poz. 327, nr 138 

poz. 974, nr 173 poz. 1218; z 2008 roku nr 180 

poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 roku nr 52 

poz. 420, nr 157 poz. 1241; z 2010 roku nr 28 

poz. 142, nr 28 poz. 146, nr 106 poz. 675, nr 40 

poz. 230) w związku z przepisami art. 10 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opła-

tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku 

nr 95 poz. 613, nr 96 poz. 620) Rada Miejska  

w Wołczynie uchwala: 

 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od 

środków transportowych: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopusz-

czalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poni-

żej 12 ton: 

 

Dopuszczalna masa  

całkowita pojazdu 

W wieku do 10 lat włącznie 

w wieku powyżej 10 lat nie posiadających  

katalizatora 
posiadających katalizator 

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 560 zł 451 zł 667 zł 

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.001 zł 872 zł 1.109 zł 

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.217 zł 1.109 zł 1.325 zł 
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2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-

noważne o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

 

Liczba osi 

dopuszczalna masa całkowita 

równa lub wyższa niż 12 ton  

a mniejsza niż 19 ton 

równa lub wyższa niż 19 ton  

a mniejsza niż 29 ton 
równa lub wyższa niż 29 ton 

2 1.896 zł 2.014 zł 2.133 zł 

3 2.014 zł 2.133 zł 2.251 zł 

4 i więcej  2.133 zł 2.251 zł 2.370 zł 

 

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi 

dopuszczalna masa całkowita 

równa lub wyższa niż 12 ton  

a mniejsza niż 19 ton 

równa lub wyższa niż 19 ton  

a mniejsza niż 29 ton 

równa lub wyższa niż  

29 ton 

2 2.004 zł 2.122 zł 2.241 zł 

3 2.122 zł 2.241 zł 2.359 zł 

4 i więcej 2.241 zł 2.359 zł 2.544 zł 

 

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 

w wieku do 10 lat włącznie 

w wieku powyżej 10 lat nie posiadających  

katalizatora 

posiadających 

katalizator 

od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 667 zł 560 zł 776 zł 

od 5,5 ton i poniżej 9 ton 1.217 zł 1.109 zł 1.325 zł 

od 9 ton i poniżej 12 ton 1.325 zł 1.217 zł 1.432 zł 

 

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

 

Liczba osi 

dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 

równa lub wyższa niż 12 ton  

a mniejsza niż 18 ton 

równa lub wyższa niż 18 ton  

do 36 ton włącznie 
powyżej 36 ton 

2 1.659 zł 1.777 zł 2.079 zł 

3 i więcej 1.777 zł 1.896 zł 2.198 zł 

 

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi 

dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 

równa lub wyższa niż 12 ton  

a mniejsza niż 18 ton 

równa lub wyższa niż 18 ton  

do 36 ton włącznie 
powyżej 36 ton 

2 1.767 zł 2.011 zł 2.186 zł 

3 i więcej 1.885 zł 2.004 zł 2.647 zł 
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7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego: 

 

Dopuszczalna masa całkowita  

łącznie z pojazdem silnikowym 
W wieku do 10 lat włącznie W wieku powyżej 10 lat 

od 7 ton i poniżej 12 ton 754 zł 862 zł 

 

8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, 

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,  

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

 

Liczba osi 

dopuszczalna masa całkowita łącznie z pojazdem silnikowym 

równa lub wyższa niż 12 ton  

a mniejsza niż 18 ton 

równa lub wyższa niż 18 ton  

do 36 ton włącznie 
powyżej 36 ton 

1 862 zł 970 zł 1.368 zł 

2 970 zł 1.077 zł 1.487 zł 

3 i więcej 1.077 zł 1.185 zł 1.605 zł 

 

9. Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silni-

kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

Liczba osi 

dopuszczalna masa całkowita łącznie z pojazdem silnikowym 

równa lub wyższa niż 12 ton  

a mniejsza niż 18 ton 

równa lub wyższa niż 18 ton  

do 36 ton włącznie 
powyżej 36 ton 

1 970 zł 1.077 zł 1.475 zł 

2 1.077 zł 1.344 zł 1.765 zł 

3 i więcej 1.185 zł 1.293 zł 1.712 zł 

 

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

 

Liczba miejsc do siedzenia 

w wieku do 10 lat włącznie 

w wieku powyżej 10 lat nie posiadających  

katalizatora 

posiadających  

katalizator 

mniej niż 30 miejsc 1.152 zł 1.044 zł 1.260 zł 

równa lub wyższa niż 30 miejsc 1.734 zł 1.626 zł 1.842 zł 

 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 

się Burmistrzowi Wołczyna. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego, z mocą obowią-

zującą od dnia 1 stycznia 2011 roku. 

 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, 

traci moc uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie  

Nr XXXII/254/2009 z dnia 04 listopada 2009 

roku w sprawie wysokości stawek podatku od 

środków transportowych. 

 

 Przewodniczący Rady  

Waldemar Antkowiak 
21 
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UCHWAŁA NR XLII/341/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

 z dnia 4 listopada 2010 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 roku  

w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 

 

W oparciu o przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, 

poz. 1591, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62 

poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271,  

nr 214 poz. 1806; z 2003 roku nr 80 poz. 717, 

nr 162 poz. 1568; z 2004 roku nr 102 poz. 

1055, nr 116 poz. 1203; z 2005 roku nr 172 

poz. 1441, nr 175 poz. 1457; z 2006 roku nr 17 

poz. 128, nr 181 poz. 1337; z 2007 roku nr 48 

poz. 327, nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218;  

z 2008 roku nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 

1458; z 2009 roku nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 

1241; z 2010 roku nr 28 poz. 142, nr 28 poz. 

146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230) w związ-

ku z przepisami art. 6 ust. 13 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku  

nr 95 poz. 613, nr 96 poz. 620), art. 6a ust. 11 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku 

rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 136 poz. 

969, nr 191 poz. 1412, nr 245 poz. 1775,  

nr 249 poz. 1825; z 2007 nr 109 poz. 747;  

z 2008 r. Nr 116 poz. 730, nr 237 poz. 1655;  

z 2009 nr 56 poz. 458; z 2010 nr 96 poz. 620), 

art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 

1682, Nr 216 poz. 1826; z 2005 r. Nr 143 poz. 

1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484;  

z 2006 r. Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; 

z 2008 r. Nr 116 poz. 730; z 2009 nr 56 poz. 

458; z 2010 nr 96 poz. 620) Rada Miejska  

w Wołczynie uchwala  

 

§ 1. Zmienia się § 1 uchwały Nr XXII/180/2008 

Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 

2008 roku poprzez wprowadzenie nowych wzorów 

formularzy stanowiących załącznik do niniejszej 

uchwały, a to: 

1. w ust. 1 wprowadza się nowy wzór formu-

larza: dane o zwolnieniach podatkowych w po-

datku od nieruchomości ZN-1 (załącznik nr 1 do 

uchwały) 

2. w ust. 2 wprowadza się nowy wzór formu-

larza: dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych 

w podatku rolnym ZR-1 (załącznik nr 2 do uchwa-

ły) 

3. w ust. 3 wprowadza się nowy wzór formu-

larza: dane o zwolnieniach podatkowych w po-

datku leśnym ZL-1 (załącznik nr 3 do uchwały). 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego, z mocą obowią-

zującą od dnia 1 stycznia 2011 roku. 

 

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2011 r. tracą zasto-

sowanie dotychczasowe wzory formularzy: 

1. załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/180/ 

2008 z dnia 24 września 2008 r. 

2. załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/180/ 

2008 z dnia 24 września 2008 r. 

3. załącznik nr 9 do uchwały nr XXII/180/ 

2008 z dnia 24 września 2008 r. 

 

 Przewodniczący Rady  

Waldemar Antkowiak 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XLII/341/2010 

Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 4 listopada 2010 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr XLII/341/2010 

Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 4 listopada 2010 r. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały nr XLII/341/2010 

Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 4 listopada 2010 r. 
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UCHWAŁA NR LIV/424/10 

RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

 

 z dnia 8 listopada 2010 r. 

  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2011 rok 

 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U.  

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  

Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974,  

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  

Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142  

i 146, Nr 106, poz. 675), art. 6 ust. 3 ustawy  

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.  

z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412,  

Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. 

Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730,  

Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458;  

z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Zdzie-

szowicach uchwala co następuje: 

 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogło-

szoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.  

z kwoty: 37,64 zł/1dt na kwotę: 34,10 zł/1dt, 

przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku 

rolnego na obszarze Gminy Zdzieszowice. 

 

§ 2. Wykonanie ww. uchwały powierza się 

Burmistrzowi Zdzieszowic. 

 

§ 3. Uchwała ma zastosowanie do wymiaru 

podatku rolnego na rok 2011. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego z mocą obowią-

zującą od dnia 1 stycznia 2011 r. 

 

 Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach  

Monika Wąsik-Kudla 
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UCHWAŁA NR LIV/425/10 

 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

 

 z dnia 8 listopada 2010 r. 

  

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r.  

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  

Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  

Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.  

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz  

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Miejska  

w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:  

 

§ 1.1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości 

budynki lub ich części oraz grunty: 

1) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożaro-

wej, 

2) zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu, 

3) zajęte na potrzeby pomocy społecznej, 

4) zajęte na potrzeby bezpieczeństwa publiczne-

go, 

5) zajęte na potrzeby prowadzenia nieodpłatnej 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

6) wykorzystywane w zakresie poradnictwa 

psychologiczno-pedagogicznego i terapii uzależnień, 

7) zajęte na działalność kulturalną. 
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2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie 

dotyczą budynków lub ich części oraz gruntów 

związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej. 

 

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc 

uchwała Nr XXIX/211/08 Rady Miejskiej w Zdzie-

szowicach z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Zdzieszowic. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2011 r. 

 

 Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach  

Monika Wąsik-Kudla 
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POROZUMIENIE NR PP.III.0714-6/2010 

 

 z dnia 1 września 2010 r. 

  

w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych  

dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku 

 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia  

27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.  

Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podsta-

wie uchwały Nr XLI/302/2002 Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 4 października 2002 r.  

w sprawie powierzenia zadania powiatowego  

w zakresie powiatowej biblioteki publicznej  

i uchwały Nr XLIX/707/2002 Rady Miejskiej  

w Prudniku z dnia 8 października 2002 r.  

w sprawie przyjęcia zadań powiatowej biblioteki 

publicznej  

pomiędzy:  

Powiatem Prudnickim, reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w osobach:  

1. Starosta Prudnicki – Radosław Roszkow-

ski,  

2. Wicestarosta Prudnicki – Józef Skiba  

zwanym dalej Powierzającym,  

a  

Gminą Prudnik, reprezentowaną przez: Burmi-

strza Prudnika – Franciszka Fejdycha  

zwanym dalej Przejmującym  

zostało zawarte Porozumienie o następującej 

treści:  

 

§ 1.1. Powierzający powierza, a Przejmujący 

przyjmuje do realizacji zadanie własne Powiatu 

związane z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w zakresie: gromadzenia, opracowania 

i udostępniania materiałów bibliotecznych służą-

cych obsłudze potrzeb informacyjnych, eduka-

cyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza doty-

czących wiedzy o własnym regionie oraz doku-

mentujących jego dorobek kulturalny, naukowy  

i gospodarczy. 

2. Zadanie określone w ust. 1 realizowane 

będzie w imieniu Przejmującego przez Miejską  

i Gminną Bibliotekę Publiczną w Prudniku zwaną 

dalej Biblioteką. 

 

§ 2.1. Powierzający przekaże w 2010 roku 

Przejmującemu środki finansowe na realizację 

zadania, o którym mowa w §1 niniejszego Poro-

zumienia w wysokości 10 000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych) w formie dotacji celo-

wej, która winna być wykorzystana do dnia  

31 grudnia 2010 r. 

2. Przekazanie środków finansowych nastąpi 

do dnia 30 września 2010 r. na rachunek Przej-

mującego. 

 

§ 3. Przejmujący zobowiązuje się przeznaczyć 

otrzymane środki finansowe na realizację zada-

nia, o którym mowa w § 1 oraz złożyć Powierza-

jącemu sprawozdanie rzeczowe i finansowe  

z wykonania powierzonego mu zadania, w ter-

minie do dnia 30 stycznia 2011 r. Niewykorzy-

stana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 

15 dni po upływie terminu wykorzystania dota-

cji, pod rygorem naliczania odsetek jak od zale-

głości podatkowych. 

 

§ 4. Powierzający ma prawo wglądu w do-

kumenty Biblioteki w zakresie dotyczącym po-

wierzonego zadania.  
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W przypadku stwierdzenia, że przekazane środ-

ki finansowe zostały przeznaczone na inny cel niż 

wskazano w niniejszym porozumieniu, kwota wy-

korzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega 

natychmiastowemu zwrotowi wraz z odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatko-

wych, naliczonymi od dnia przekazania środków. 

 

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas 

określony, do dnia 31 grudnia 2010 r. 

 

§ 6. Wszystkie zmiany niniejszego Porozu-

mienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech 

jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 

każdej ze stron. 

 

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego  

i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 
Starosta  

mgr Radosław Roszkowski 

Burmistrz  

mgr inż. Franciszek Fejdych 

 

Wicestarosta  

Józef Skiba 

 

Skarbnik Gminy,  

Naczelnik Wydziału  

Finansowo Budżetowego  

mgr Jadwiga Zielińska 

Skarbnik Powiatu,  

Naczelnik Wydziału  

Finansowo Budżetowego  

mgr Aleksandra Zembroń 
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POROZUMIENIE  

 

 z dnia 15 września 2010 r. 

  

wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej  

Nr 1330 O Chudoba – Zagwiździe w miejscowości Zagwiździe” 

 

zawarte w dniu 15.09.2010 r.  

pomiędzy:  

Gminą Murów reprezentowaną przez:  

1) Wójta Gminy – Andrzeja Puławskiego  

a  

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:  

1) Przewodniczący Zarządu – Henryk Lakwa  

2) Członek Zarządu – Krzysztof Wysdak  

 

Strony postanawiają co następuje:  

 

§ 1.1. Strony Porozumienia wyrażają wolę 

wspólnego prowadzenia i sfinansowania zadania pod 

nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1330 O Chudoba – Zagwiździe w miejscowości 

Zagwiździe”. 

2. Strony Porozumienia przeznaczają na realizację 

zadania wymienionego w § 1.1 łącznie kwotę  

100. 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 

00/100), na którą składają się zapisane w budżetach 

stron na 2010 r. kwoty deklarowanych udziałów, 

określone odpowiednio w § 2 i 3 niniejszego Poro-

zumienia. 

3. Ostateczny koszt realizacji zadania zostanie 

ustalony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, na jego realizację. 

§ 2. Powiat Opolski deklaruje, że pokryje kosz-

ty realizacji zadania w wysokości nie wyższej niż 

60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zło-

tych 00/100). 

 

§ 3. Gmina Murów zobowiązuje się do przeka-

zania w terminie do dnia 18.10.2010 r. na rachu-

nek Powiatu Opolskiego nr PKO BP S.A. I O/Opole 

nr 72 1020 3668 0000 5102 0015 7123 kwoty 

40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 

00/100) na realizację zadania. 

 

§ 4. Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych 

w Opolu, jako Zamawiający dokona wyboru Wyko-

nawcy na wykonanie zadania zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pu-

blicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655, ze zm.). 

 

§ 5. Nadzór nad realizowanymi robotami pro-

wadzony będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych 

w Opolu. 

 

§ 6. W przypadku wyboru Wykonawcy, który 

zaoferuje za zakres robót wyszczególniony w ko- 

sztorysie inwestorskim cenę niższą niż określona 

w § 1.2 Porozumienia udział finansowy stron nie 

ulega zmianie, a zaoszczędzone środki mogą być 
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przeznaczone na zwiększenie zakresu robót na tym 

zadaniu w 2010 r. 

 

§ 7.1. Faktury za wykonane roboty wystawia-

ne będą przez Wykonawcę w całości na Powiat 

Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych. 

2. Powiat Opolski przedłoży Gminie rozliczenie 

z wykorzystania otrzymanych środków po zreali-

zowaniu i odbiorze zadania. 

3. Niewykorzystana część środków zostanie 

zwrócona Gminie w terminie do 21 dni od daty 

całkowitego rozliczenia inwestycji przy zachowa-

niu zasady proporcjonalności. 

 

§ 8. Powiat Opolski deklaruje, że przygotuje 

materiały niezbędne do wyboru wykonawcy. 

 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych Porozu-

mieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważ-

ności. 

 

§ 11. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przy-

padku odstąpienia od realizacji zadania przez jedną 

ze stron Porozumienia, przy czym odstąpienie nie 

może nastąpić po wszczęciu postępowania o udzie-

lenie zamówienia publicznego. 

§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jed-

nobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Po-

wiatu Opolskiego i jeden dla Gminy. 

 

Przewodniczący 

Zarządu Powiatu 

Henryk Lakwa 

Wójt  

Andrzej Puławski 

 

Wicestarosta Opolski 

Krzysztof Wysdak 

 

 

Skarbnik Powiatu 

Elżbieta Grubizna 

 

Skarbnik Gminy 

mgr Teresa Kuca 
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