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 Katowice, dnia 13 grudnia 2010 r. Nr 263
TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY:

4190 – Rady Miejskiej w Bieruniu nr IX/5/2010 z dnia 28 października 2010 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 
poboru tego podatku w drodze inkasa w 2011 r. 20024

4191 – Rady Miejskiej w Bieruniu nr IX/6/2010 z dnia 28 października 2010 r. 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 
rok 2011 20026

4192 – Rady Miejskiej w Bieruniu nr IX/7/2010 z dnia 28 października 2010 r. 
w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty 
w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2011 
roku 20029

4193 – Rady Miejskiej w Bieruniu nr IX/8/2010 z dnia 28 października 2010 r. 
w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2011 r. 20030

4194 – Rady Miejskiej w Bieruniu nr IX/9/2010 z dnia 28 października 2010 r. 
w sprawie opłaty od posiadania psów w 2011 r. 20030

4195 – Rady Gminy Bobrowniki nr XLVI/425/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok 20031

4196 – Rady Gminy Bobrowniki nr XLVI/426/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie 
zwolnień w podatku od nieruchomości 20031

4197 – Rady Gminy Bobrowniki nr XLVI/427/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie 
opłaty od posiadania psów na 2011 rok 20032

4198 – Rady Gminy Bobrowniki nr XLVI/428/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na 2011 rok oraz zwolnień od tego podatku 20033

4199 – Rady Gminy Bobrowniki nr XLVI/429/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w spra-
wie stawek opłaty targowej 20036

4200 – Rady Gminy Bobrowniki nr XLVI/430/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie 
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa 
oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 20036

4201 – Rady Miasta Chorzów nr LIII/1017/10 z dnia 28 października 2010 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie miasta Chorzów oraz zwolnień z podatku od 
nieruchomości 20037

4202 – Rady Miasta Chorzów nr LIII/1018/10 z dnia 28 października 2010 r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących na terenie miasta Chorzów 20039

4203 – Rady Gminy Ciasna nr LII/353/2010  z dnia 28 października 2010 r. w spra-
wie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. 20040

4204 – Rady Gminy Ciasna nr LII/354/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 
opłaty targowej na rok 2011 20041

4205 – Rady Gminy Ciasna nr LII/355/2010 z dnia 28 października 2010 r. 
w sprawie uchwalenia wysokości podatku od środków transportowych 
na rok 2011 20042
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4206 – Rady Gminy Ciasna nr LII/356/2010 z dnia 28 października 2010 r. w spra-
wie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego 
i podatku rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso na rok 2011 20044

4207 – Rady Gminy Gilowice nr LII/223/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie 
podatku od nieruchomości na 2011 rok 20045

4208 – Rady Gminy Gilowice nr LII/224/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie 
podatku od środków transportowych na rok 2011 20046

4209 – Rady Gminy Gilowice nr LII/225/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie 
stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru 
w 2011 roku 20048

4210 – Rady Gminy Goleszów nr XLVI/368/10 z dnia 27 października 2010 r. w spra-
wie zmiany uchwały Rady nr XIV/95/07 z dnia 28 listopada 2007 roku 20048

4211 – Rady Gminy Goleszów nr XLVI/374/10 z dnia 27 października 2010 r. 
w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości, środków transpor-
towych, rolnego i leśnego 20049

4212 – Rady Gminy Goleszów nr XLVI/375/10 z dnia 27 października 2010 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych na 2011 rok 20049

4213 – Rady Gminy Herby nr XXXIX/692/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 20051

4214 – Rady Miasta Jastrzębie Zdrój nr LXIII/771/2010 z dnia 28 października 
2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 
miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok 20053

4215 – Rady Miasta Jastrzębie Zdrój nr LXIII/772/2010 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
terenie miasta Jastrzębia-Zdroju na 2011 rok 20054

4216 – Rady Miasta Jastrzębie Zdrój nr LXIII/773/2010 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia 
sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie 
- Zdrój w roku 2011 20056

4217 – Rady Miejskiej w Kaletach nr 327/XLV/2010 z dnia 5 października 2010 r. 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od 
tego podatku 20057

4218 – Rady Miejskiej w Kaletach nr 336/XLVII/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. 
zmieniające uchwałę Nr 327/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 
5 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości i zwolnień od tego podatku 20058

4219 – Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr LV/494/2010 z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 20058

4220 – Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr LV/495/2010 z dnia 8 listopada 
2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych 20059

4221 – Rady Gminy Mykanów nr 376/XXXVI/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-
wie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego 20061

4222 – Rady Miasta w Myszkowie nr  XLV/414/10 z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
2011 r. 20062

4223 – Rady Miasta w Myszkowie nr XLV/415/10 z dnia 29 października 2010 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych na rok 2011 20063

4224 – Rady Miasta i Gminy w Pilicy nr XLVIII/287/2010 z dnia 28 października 
2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz zastosowania zwolnień od tego podatku 20065
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4225 – Rady Miejskiej w Pszowie nr XLIII/346/2010 z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2011 rok 20066

4226 – Rady Miejskiej w Pszowie nr XLIII/347/2010 z dnia 26 października 2010 r. 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta 
Pszów oraz zwolnień od podatku od nieruchomości 20068

4227 – Rady Gminy Rudziniec nr XLVIII/673/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 20069

4228 – Rady Miasta Rybnika nr 810/LVII/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 20070

4229 – Rady Miasta Rybnika nr 811/LVII/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 
inkasa podatku rolnego od osób fizycznych 20071

4230 – Rady Gminy Ślemień nr XLIX/328/2010 z dnia 27 października 2010 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od 
środków transportowych na terenie gminy Ślemień na rok 2011 20071

4231 – Rady Gminy Ślemień nr XLIX/329/2010 z dnia 27 października 2010 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od 
nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na terenie gminy Ślemień 
na 2011r. 20074

4232 – Rady Gminy Ślemień nr XLIX/330/2010 z dnia 27 października 2010 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów płat-
ności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Ślemień 20075

4233 – Rady Miasta Tychy nr 0150/XLVIII/1075/10 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
i zwolnień od tego podatku na 2011 rok obowiązujących na terenie gminy 
Tychy 20076

4234 – Rady Miasta Tychy nr 0150/XLVIII/1076/10 z dnia 28 października 2010 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transpor-
towych na 2011 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy 20078

4235 – Rady Miasta Wisła nr LI/636/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od budynków, 
budowli i gruntów na rok 2011 oraz zwolnień w podatku 20080

4236 – Rady Miasta Wisły nr LI/637/2010 z dnia 28 października 2010 r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na rok 2011 20082

4237 – Rady Miasta Wisły nr LI/638/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 
określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej na rok 2011 
oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa 20085

4238 – Rady Miasta Wisły nr LI/639/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 
uchylenia uchwały Rady Miasta Wisły Nr XXXVI/452/2009 z dnia 29 paź-
dziernika 2009 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Wisły opłaty 
od posiadania psów, określenia wysokości stawki opłaty od posiadania 
psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz określenia terminów 
płatności oraz zwolnień w opłacie od posiadania psów na 2010r. 20085

4239 – Rady Miasta Wisły nr LI/640/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie 
miejscowej na rok 2011 20086

4240 – Rady Gminy Wręczyca Wielka nr XL/388/10 z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 20088

4241 – Rady Gminy Wręczyca Wielka nr XL/389/10 z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie podatku od środków transportowych 20088

4242 – Rady Gminy Zebrzydowice nr XLIII/400/10 z dnia 28 października 2010 r. 
w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych na 2011 rok 20091
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4243 – Rady Gminy Zebrzydowice nr XLIII/401/10 z dnia 28 października 2010 r. 
w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2011 roku 20094

4244 – Rady Gminy Zebrzydowice nr XLIII/402/10 z dnia 28 października 2010 r. 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok 20095

4245 – Rady Gminy Zebrzydowice nr XLIII/403/10 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi 
w 2011 roku 20096

4246 – Rady Gminy Zebrzydowice nr XLIII/404/10 z dnia 28 października 2010 r. 
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok 20097

4247 – Rady Gminy Zebrzydowice nr XLIII/405/10 z dnia 28 października 2010 r. 
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok 20098

Poz. 4190

4190

UCHWAŁA NR IX/5/2010
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz poboru tego podatku w drodze inkasa w 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 
z 2001 r. ze zmianami), art. 5 ust. 1, 4 art. 6 ust. 
12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1), (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ) Rada Miejska 
w Bieruniu uchwala:

§ 1. 1. Określa się wysokość rocznych stawek 
podatku od nieruchomości: 

a) od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
od 1 m2 powierzchni - 0,69 zł

b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 
1 ha powierzchni - 3,93 zł

c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,16 zł

d) od budynków mieszkalnych lub ich części od 
1 m2 powierzchni użytkowej - 0,51 zł

e) od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2

powierzchni użytkowej - 19,37 zł
f) od budynków o pow. do 250 m2 lub ich części 

związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych o pow. 
do 250 m2 lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie: handlu deta-
licznego, gastronomii, usług świadczonych na rzecz 
ludności objętej wpisem do ewidencji działalności 
gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 
18,05 zł

g) od budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 
1 m2 powierzchni użytkowej - 9,43 zł

h) od budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2

powierzchni użytkowej - 3,82 zł
i) od pozostałych budynków lub ich części, 

w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej - 3,62 zł

j) od budowli – 2 % ich wartości. 

§ 2. 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomo-
ści na terenie gminy w drodze inkasa. 

2. Powołać dwóch inkasentów:
- Urszulę Podbioł – zamieszkałą w Bieruniu przy – zamieszkałą w Bieruniu przy –

ul. Jagiełły 24,
- Krzysztofa Kałę – zamieszkałego w Bieruniu 

przy ul. Bohaterów Westerplatte 81. 
3. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso 

podatku od nieruchomości w wysokości 8 % pro-
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wizji od pobranych kwot podatków. 

§ 3. Zwolnić z podatku od nieruchomości:
- budynki i budowle będące własnością gminy,
- grunty gminne zabudowane budynkami 

gminnymi,
- pozostałe grunty gminne niezabudowane, 

z wyjątkiem oddanych w najem, dzierżawę, uży-
czenie i wieczyste użytkowanie. 

§ 4. Zastosowanie zwolnienia lub niższej stawki 
z § 1, punkt 1 litera f dla podmiotów gospodarczych 
jest pomocą de minimis. Pomoc de minimis jest 
różnicą pomiędzy stawką podstawową (§ 1 pkt 1 lit. 
e ), a stawką preferencyjną (§ 1 pkt 1 lit. f ). Udziele-
nie tej pomocy może nastąpić zgodnie z przepisami 

Poz. 4190

rozporządzenia Komisji ( WE) nr 1998/2006 z 15 
grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 
z 28.12.2006 r.) tylko w przypadkach określonych 
w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą 
od 1.01.2011 r. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Bieruniu

Henryk Skupień

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 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. WEL 368 z 17.12.1992 r.), 2/ dy-
rektywa 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infra-
struktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. U. WEL. 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 – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii –
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 

Załącznik
do Uchwały Nr IX/5/2010

Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 października 2010 r.

W sprawie: zasad udzielania pomocy de minimis 
przez zastosowanie niższych stawek 

od budynków o pow. do 250 m2 lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
o pow. do 250 m2 lub ich części zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, 
usług świadczonych na rzecz ludności objętej 

wpisem do ewidencji działalności gospodarczej 
od 1 m2 powierzchni użytkowej 

lub zwolnienia z podatku.  

§ 1. 1. Pomoc może być przyznawana pod-
miotom gospodarczym we wszystkich sektorach, 
z wyjątkiem: 

a) pomocy przyznawanej podmiotom gospo-
darczym działającym w sektorach rybołówstwa 
i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 104/2000 [10]; 

b) pomocy przyznawanej podmiotom go-
spodarczym działającym w dziedzinie produkcji 
podstawowej produktów rolnych wymienionych 
w załączniku I do Traktatu ; 

c) pomocy przyznawanej podmiotom gospo-
darczym działającym w dziedzinie przetwarzania 
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do traktatu w nastę-
pujących przypadkach:

• kiedy wysokość pomocy ustalona jest na 

podstawie ceny lub ilości takich produktów 
zakupionych od producentów surowców lub wpro-
wadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze 
objęte pomocą ;

• kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej 
przekazania w części lub w całości producentom 
surowców; 

d) pomocy przyznawanej na działalność zwią-
zaną z wywozem do państw trzecich lub państw 
członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związa-
nej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem 
i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi 
wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem 
działalności eksportowej; 

e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem 
korzystania z towarów krajowych w stosunku do 
towarów sprowadzanych z zagranicy; 

f) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom 
działającym w sektorze węglowym zgodnie z defini-
cją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002; 

g) pomocy na nabycie pojazdów przeznaczo-
nych do transportu drogowego przyznawanej 
podmiotom gospodarczym prowadzącym działal-
ność zarobkową w zakresie drogowego transportu 
towarowego, 

h) pomocy przyznawanej podmiotom gospo-
darczym znajdującym się w trudnej sytuacji.

Kryteria trudnej sytuacji ekonomicznej zostały 
określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych 
dotyczących pomocy państwa w celu ratowania 
i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się 
w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 244 z 1 paździer-
nika 2004 r.) 

§ 2. Ogólna kwota pomocy de minimis przyzna-
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na podmiotowi nie może przekroczyć 200 000 EUR 
w dowolnym okresie trzech lat kalendarzowych (w 
sektorze transportu drogowego nie może przekro-
czyć 100 000 EUR w dowolnym okresie trzech lat 
kalendarzowych) 

§ 3. 1. W celu skorzystania z pomocy podatnik, 
będący osobą fizyczną, ma obowiązek w terminie do 
14 dni od rozpoczęcia roku podatkowego złożyć: 

1) informację w sprawie podatku od nierucho-
mości oraz dołączyć zaświadczenia o pomocy de 
minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go 
lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de mi-
nimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2) wypełniony formularz informacji przedsta-
wianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 
zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie za-
kresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, 
poz. 311), 

3) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich 

Poz. 4190, 4191

lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami 
o rachunkowości, 

§ 4. 1. W celu skorzystania z pomocy podatnik, 
zobowiązany do składania deklaracji na podatek 
od nieruchomości, winien w terminie do 14 dni od 
rozpoczęcia roku kalendarzowego przedłożyć: 

1) deklarację w sprawie podatku od nierucho-
mości oraz dołączyć zaświadczenia o pomocy de 
minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go 
lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de mi-
nimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2) wypełniony formularz informacji przedsta-
wianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie za-
kresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, 
poz. 311), 

3) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich 
lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami 
o rachunkowości. 

4191

UCHWAŁA NR IX/6/2010
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 
z 2001 r. ze zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1), 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ) Rada 
Miejska w Bieruniu uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek po-
datku od środków transportowych na rok 2011 r. 
stanowiących załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
1.01.2011 r. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Bieruniu

Henryk Skupień

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 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. WEL 368 z 17.12.1992 r.), 2/ dy-
rektywa 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infra-
struktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. U. WEL. 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 – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii –
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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Załącznik
do Uchwały Nr IX/6/2010

Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 października 2010 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2011 ROK 

1. Od samochodów ciarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyej 3,5 tony i poniej 12 ton 

 













  




  




  




  

b) równej lub wyszej ni 12 ton  
















 


   
   
  
  
   
   
   
  
  
   
   
   

2. Od cigników siodłowych i balastowych przystosowanych do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniej 12 ton 
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b) równej lub wyszej ni 12 ton 
















 


   
   
   
  
  
   
   

3. Przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton 
i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku 
rolnego: 

 
 

4. Przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit równ lub 
wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz, prowadzon przez podatnika podatku 
rolnego: 
















 


   
   
  
  
   
   
   
   
  
  
   
   

5. Od autobusów w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: 
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4192

UCHWAŁA NR IX/7/2010
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa 
oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. 
ze zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1), 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613), art. 
47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja – Ordynacja –
podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 8, poz. 
60 ze zmianami) Rada Miejska w Bieruniu uchwala:

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej 
od dokonywanej sprzedaży na targowiskach w wy-
sokości określonej w załączniku nr 1, stanowiącym 
integralną część niniejszej uchwały. 

2. Terminem płatności opłaty targowej jest 
dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

3. Targowiskami, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych są wszelkie miej-
sca, w których jest prowadzony handel.

§ 2. 1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze 
inkasa. 

2. Do pobierania opłaty powołać inkasentów: 
a) Urszulę Podbioł – zam. w Bieruniu przy ul. 

Jagiełły 24, 
b) Konsorcjum Ochrony Kopalń Spółka z o.o., 

ul. Lompy 11, 41-806 Zabrze, 
c) Pracowników Referatu Podatków i Opłat 

Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bieruniu. 
3. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso 

opłaty targowej w wysokości 15% prowizji od po-
branej opłaty, za wyjątkiem pracowników Referatu 
Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 3. Ustalić dwa terminy płatności pobranych 
opłat przez inkasentów: 

1. pierwszy termin - do należności pobranych 
w drodze inkasa w pierwszej połowie miesiąca - do 
15 każdego miesiąca. 

2. drugi termin - do należności pobranych 
w drodze inkasa w drugiej połowie miesiąca – do 
ostatniego dnia danego miesiąca.

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 
1.01.2011 r. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Bieruniu

Henryk Skupień

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 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. WEL 368 z 17.12.1992 r.), 2/ dy-
rektywa 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infra-
struktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. U. WEL. 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 – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii –
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 

Załącznik
do Uchwały Nr IX/7/2010

Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 października 2010 r.

Wysokość dziennych stawek opłaty targowej w 2011 roku.  

Lp. Wyszczególnienie Dzienna stawka opłaty 
w złotych

1. Przy sprzedaży obnośnej 7,00 zł
2. Przy sprzedaży z samochodu do 3,5 t ładowności i innych pojazdów 17,00 zł
3. Przy sprzedaży z samochodu pow. 3,5 t ładowności 23,00 zł
4. Przy sprzedaży ze straganu (od straganu o powierzchni do 10 m2) 9,00 zł
5. Od straganu o powierzchni powyżej 10 m2 17,00 zł
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4193

UCHWAŁA NR IX/8/2010
 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 
z 2001 r. ze zmianami), art. 6 b ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zmianami), art. 6
ust. 8 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 ze zmianami) Rada 
Miejska W Bieruniu uchwala:

§ 1. 1. Zarządzić pobór podatku rolnego i leśne-
go w drodze inkasa. 

2. Do pobierania podatku powołać dwóch in-
kasentów: 

a) Urszulę PodbiołUrszulę Podbioł - zam. w Bieruniu przy ul. 
Jagiełły 24, 

b) Krzysztofa KałęKrzysztofa Kałę - zam. w Bieruniu przy ul. 
Bohaterów Westerplatte 81. 

3. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso 
podatku rolnego i leśnego w wysokości 8 % pro-
wizji od pobranych kwot podatku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą 
od 1.01.2011 r. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Bieruniu

Henryk Skupień

4194

UCHWAŁA NR IX/9/2010
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów w 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z 2001 r. ze zmianami), art. 18a i art.19 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1), (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, 
poz. 613), Rada Miejska w Bieruniu uchwala:

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów 
na terenie Gminy Bieruń i ustala się roczną stawkę 
opłaty w wysokości 70,00 zł. 

§ 2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez 
wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w 
przypadku powstania obowiązku podatkowego 
w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania 
obowiązku podatkowego. W przypadku powstania 
lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego, poda-
tek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, 
w których istniał obowiązek podatkowy. 

§ 3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym powstały okoliczności uzasadniające 
powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem 
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadnia-
jące ten obowiązek. 

§ 4. Wpłaty opłaty można dokonywać na konto 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub w kasie Urzędu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą 
od 1.01.2011 r. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Bieruniu

Henryk Skupień

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 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. WEL 368 z 17.12.1992 r.), 2/ dy-
rektywa 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infra-
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struktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. U. WEL. 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 – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii –
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 

Poz. 4194, 4195, 4196

4195

UCHWAŁA NR XLVI/425/10
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie 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 z późń. 
zm.) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) Rada Gminy 
Bobrowniki uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od 
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy 
Bobrowniki:

1) od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,67 zł od 1 m ²
powierzchni,

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 ha 
powierzchni,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego, 
których definicja zawiera się w ustawie o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późń. zm.) 
– 0,20 zł od 1 m ² powierzchni

2) od budynków lub ich części:
- mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m ² powierzchni 

użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej – 18,00 zł od 1 m ² powierzchni 
użytkowej,

- zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m ² powierzchni 

użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych określonych w myśl ustawy z dnia 30 
sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późń.
zm.) – 3,50 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej,

- od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, 
których definicja zawiera się w ustawie o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie - 4,00 
zł od 1 m ² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

a) domków letniskowych, dla których stawka wy-
nosi – 7,00 zł od od 1 m ² powierzchni użytkowej,

b) garaży, dla których stawka wynosi – 4,20 zł 
od od 1 m ² powierzchni użytkowej,

- 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. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/338/09 Rady 
Gminy Bobrowniki z dnia 27 listopada 2009 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na 2010 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwy-
czajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy 
mgr Bogdan Brzozowski

4196

UCHWAŁA NR XLVI/426/10
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
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Na podstawie 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 z późń. 
zm.) i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613)  Rada Gminy Bo-
browniki uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomo-
ści:

1) budynki lub ich części, budowle i grunty 
stanowiące własność (współwłasność) Gminy, o ile 
nie są we władaniu osób fizycznych, osób praw-
nych lub jednostek organizacyjnych nie mających 
osobowości prawnej, o których mowa w art. 3
ust.1 pkt. 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych;

2) budynki lub ich części, budowle i grunty 
stanowiące własność gminy a będące w posia-
daniu, używaniu lub trwałym zarządzie gminnych 
jednostek budżetowych, zakładów budżetowych 
z wyjątkiem ich części wynajmowanych lub wy-
dzierżawianych osobom trzecim;

3) budynki lub ich części wraz ze związanymi 
z nimi gruntami oraz budowle wraz ze związanymi 
z nimi gruntami o charakterze ogólnodostępnym, 
zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury 
fizycznej realizowanych przez sport i rekreację 
ruchową w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 
1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2007 roku, 
Nr 226, poz. 1675 z późń.zm) i wykorzystywane 
na stadiony oraz boiska wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą tych obiektów typu: szatnie, zaplecze 
sanitarno-higieniczne, trybuny, z wyjątkiem zaję-
tych na prowadzenie działalności handlowej lub 
gastronomicznej;

4) grunty zajęte na cmentarze parafialne i cmen-

tarze komunalne;
5) budynki lub ich części i grunty wykorzysty-

wane na potrzeby ochrony p. pożarowej;
6) budynki lub ich części wykorzystywane na 

potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej 
w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, 
o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 25 
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t.j Dz.U. z 2001 r. Nr 13, 
poz. 123 z późń. zm) wraz z gruntami związanymi 
z tymi budynkami;

7) budynki lub ich części, budowle lub ich części 
wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odpro-
wadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858 z późń. zm.) wraz z gruntami zwią-
zanymi z tymi budynkami lub budowlami;

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/339/09 Rady 
Gminy Bobrowniki z dnia 27 listopada 2009 roku 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomo-
ści.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwy-
czajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy 
mgr Bogdan Brzozowski

4197

UCHWAŁA NR XLVI/427/10
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok

Na podstawie 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 z późń. 
zm.) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) Rada Gminy Bo-
browniki uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Bobrow-
niki:

1) wprowadza na terenie Gminy opłatę od po-
siadania psów;

2) określa wysokość stawki opłaty od posiada-
nia psów;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz ter-
miny płatności opłaty od posiadania psów;

4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów 
w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatno-
ści dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Bobrow-
niki opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów 
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ustala się w wysokości 20 zł od jednego psa oraz 15 
zł za każdego następnego psa posiadanego przez 
osobę fizyczną.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez 
wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, 
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia 
po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania 
tego obowiązku. W przypadku powstania lub wyga-
śnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku 
podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie 
do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek jej 
zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym powstały okoliczności uza-
sadniające powstanie tego obowiązku i wygasa 
z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności 
uzasadniające ten obowiązek.

§ 5. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpo-
średnio na konto Urzędu Gminy w Bobrownikach.

2. Pobór opłaty może odbywać się również 
w drodze inkasa. Inkasentami opłaty we wsiach 
Gminy Bobrowniki tj. Sołectwa: Bobrowniki, 
Dobieszowice, Myszkowice, Rogoźnik, Sączów, 
Siemonia, Twardowice i Wymysłów są sołtysi.

§ 6. Inkasent przekazuje zainkasowaną gotówkę 

do Urzędu Gminy w terminie 5 dni od jej pobra-
nia.

§ 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty 
od posiadania psów w wysokości 5 % od kwoty 
zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi 
podatkowemu.

§ 8. Nie pobiera się opłaty od posiadania psów 
za:

1) psy nabyte ze schroniska dla bezdomnych 
zwierząt, na podstawie zaświadczenia wydanego 
przez schronisko opieki nad zwierzętami;

2) psy utrzymywane w hodowli pod warun-
kiem, że hodowla psów prowadzona jest zgodnie 
z odrębnymi przepisami.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwy-
czajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy 
mgr Bogdan Brzozowski

Poz. 4197, 4198

4198

UCHWAŁA NR XLVI/428/10
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok 
oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późń. zm.) i art. 10 ust.1 i ust.2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613), obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. Nr 55, poz. 
755), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 
października 2010 roku w sprawie stawek podat-
ku od środków transportowych obowiązujących 
w 2011 roku (M.P. Nr 75, poz. 950), Rada Gminy 
Bobrowniki uchwala, co następuje: 

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od 
środków transportowych oraz zwolnień od tego 

podatku, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Zwalania się od podatku od środków trans-
portowych:

1) Środki transportowe wykorzystywane dla 
potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy 
mgr Bogdan Brzozowski
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Załącznik
do Uchwały Nr XLVI/428/10

Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 5 listopada 2010 r.

WYSOKO ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH 
OBOWIZUJCYCH NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI W 2011 ROKU 

1. Od samochodów ciarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) od  3,5 tony i poniej 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita Stawka od do

powyej 3,5 tony 5,5 tony włcznie 700,00
powyej 5,5 tony 9 ton włcznie 950,00
powyej 9 ton poniej 12 ton 1 200,00

b) równej lub wyszej ni 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
Osie jezdne 

z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

uznanym za 
równowane1

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
od do 

DWIE OSIE
12 ton poniej 15 ton 1 350,00 1 750,00
15 ton 1 650,00 1 950,00

TRZY OSIE
12 ton poniej 25 ton 1 700,00 2 000,00
25 ton 1 950,00 2 150,00

CZTERY OSIE I WICEJ
12 ton poniej 29 ton 1 950,00 2 150,00
29 ton 2 150,00 2 550,00

2. Od cigników siodłowych lub balastowych przystosowanych do uywania łcznie  
z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniej 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita Stawka
od 3,5 tony – poniej 12 ton 1 200,00

b) równej lub wyszej ni 12 ton: 
 

1 Warunkiem zakwalifikowania pojazdu jako posiadajcego zawieszenie pneumatyczne lub 
równowane jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów 
potwierdzajcych stan faktyczny 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

Cignik siodłowy + naczepa 
Cignik balastowy + naczepa 

Osie jezdne 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
uznanym za 

równowane2

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
od do

DWIE OSIE
12 ton poniej 31 ton 1 250,00 1 350,00
31 ton 1 600,00 2 000,00

TRZY OSIE I WICEJ
12 ton poniej 40 ton 1 550,00 1 850,00
40 ton 1 800,00 2 600,00

3. Od przyczep lub naczep, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln
mas całkowit, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon
przez podatnika podatku rolnego: 

a) od 7 ton i poniej 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita Stawka
od 7 ton – poniej 12 ton 950,00

b) równ lub wysz ni 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów 

Naczepa lub przyczepa + pojazd silnikowy 

Osie jezdne 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
uznanym za 

równowane3

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
od do

JEDNA O
12 ton poniej 25 ton 650,00 850,00
25 ton 750,00 950,00

DWIE OSIE
12 ton poniej 28 ton 850,00 1 050,00
28 ton poniej 33 ton 950,00 1 150,00
33 tony poniej 38 ton 1 050,00 1 500,00
38 ton 1 350,00 1 900,00

TRZY OSIE I WICEJ
12 ton poniej 38 ton 1 250,00 1 650,00
38 ton 1 600,00 1 850,00

 

2 Warunkiem zakwalifikowania cignika jako posiadajcego zawieszenie pneumatyczne lub 
równowane jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów 
potwierdzajcych stan faktyczny 
3 Warunkiem zakwalifikowania przyczepy lub naczepy jako posiadajcej zawieszenie 
pneumatyczne lub równowane jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych 
dokumentów potwierdzajcych stan faktyczny 
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4. Od autobusów, w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: 

Liczba miejsc do siedzenia łcznie 
z miejscem kierowcy 

Stawka

mniej ni 30 miejsc 1 150,00
30 miejsc i wicej 1 650,00


4199

UCHWAŁA NR XLVI/429/10
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie stawek opłaty targowej

Na podstawie 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 z późń. 
zm.) i art. 19 pkt.1 lit.a i pkt.2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 
613) oraz art.47 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: 
Dz.U. Z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późń.zm.) Rada Gminy 
Bobrowniki uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Bobrow-
niki:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;
2) określa zasady ustalania i poboru oraz ter-

miny płatności opłaty targowej;
3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze 

inkasa, wyznacza inkasentów, termin płatności oraz 
wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targo-
wej obowiązującą na terenie Gminy Bobrowniki 
w wysokości 15,00 zł za zajmowanie jednego wy-
dzielonego stanowiska.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest 
dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w dro-
dze inkasa.

§ 5. 1. Na inkasentów opłaty targowej we wsiach 
Gminy Bobrowniki tj.: Sołectwach : Bobrowniki, 
Dobieszowice, Myszkowice, Rogoźnik, Sączów, 
Siemonia, Twardowice i Wymysłów wyznacza się 
sołtysów.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o któ-
rych mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej 
w wysokości 10% pobranych i terminowo odpro-
wadzonych kwot.

3. Inkasent pobierający opłatę targową od-
prowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie 
do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na 
rachunek Gminy Bobrowniki, natomiast za miesiąc 
grudzień do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/341/09 Rady 
Gminy Bobrowniki z dnia 27 listopada 2009 roku 
w sprawie stawek opłaty targowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwy-
czajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy 
mgr Bogdan Brzozowski

4200

UCHWAŁA NR XLVI/430/10
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa 
oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
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Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. 
zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust.12 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 
października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 
200 z 2002 roku, poz. 1682, późń.zm.) Rada Gminy 
Bobrowniki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, 
podatku leśnego i podatku od nieruchomości od 
osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nie-
ruchomości powierza się sołtysom wsi Gminy 
Bobrowniki tj. sołtysowi Bobrownik, Dobieszowic, 
Myszkowic, Rogoźnika, Sączowa, Siemoni, Twardo-
wic i Wymysłowa.

§ 2. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso 
w wysokości 5% od sumy zainkasowanych i termi-
nowo przekazanych do Urzędu Gminy Bobrowniki 
podatków pobranych we wsiach: Bobrowniki, Do-
bieszowice, Myszkowice, Rogoźnik, Sączów, 
Siemonia, Twardowice i Wymysłów.

Poz. 4200, 4201

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 
przekazywane jest na rachunek oszczędnościowo-
-rozliczeniowy wskazany przez inkasenta. Środki 
na wynagrodzenie inkasentów pochodzą z budżetu 
Gminy.

§ 3. Inkasent wpłaca zainkasowaną gotówkę na 
rachunek bankowy Urzędu Gminy w terminie 5 dni 
od jej pobrania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXXII/232/05 z dnia 
25 listopada 2005 roku w sprawie poboru podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze in-
kasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia 
za inkaso.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwy-
czajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy 
mgr Bogdan Brzozowski
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UCHWAŁA NR LIII/1017/10
RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących 
na terenie miasta Chorzów oraz zwolnień z 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 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
z późn. zm.), art.2 ust.1, art.4 ust.1, art.5 i art.7 ust.3 
oraz art.20 ust.1 i 2 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 ) oraz art.4 ust.1 
i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogła-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz.95) - na 
wniosek Prezydenta Miasta Chorzów Rada Miasta 
Chorzów uchwala 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieru-
chomości:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 
zł. od 1 m2 powierzchni, 

a1) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej będących w posiadaniu jednostek 
samorządu terytorialnego lub samorządowych jed-
nostek organizacyjnych wykorzystywanych jako park 
rozrywki (lunapark) – 0,48 zł. od 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 prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41 
zł. od m2 powierzchni.

2) od budynków mieszkalnych lub ich części 
- 0,67 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej - 21,05 zł. 
od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3a) od budynków lub ich części związanych z pro-
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wadzeniem działalności gospodarczej będących 
w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego 
lub samorządowych jednostek organizacyjnych 
wykorzystywanych jako park rozrywki (lunapark) 
- 12,63 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) od budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
– 9,82 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) od budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł. od 1 m2

powierzchni użytkowej,
6) od pozostałych budynków lub ich części, w tym 

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego oraz wykorzystywanych na inne cele niż 
wymienione w pkt 2, 3, 4 i 5:

a) od budynków gospodarczych takich jak: chle-
wiki, komórki, szopy - 3,00 zł. od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

b) od garaży wolnostojących bądź w zabudowie 
szeregowej – 7,06 zł. od 1 m2 powierzchni użytko-
wej,

c) od innych budynków – 7,06 zł. od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

7) od budowli lub ich części - 2% ich wartości, 
określanej w sposób podany w ustawie z dnia 
12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

8) od budowli lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej będących 
w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego 
lub samorządowych jednostek organizacyjnych 
wykorzystywanych jako park rozrywki (lunapark) 
- 1% ich wartości, określanej w sposób podany 
w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) grunty, budynki lub ich części oraz obiekty 

budowlane lub ich części będące w posiadaniu 
jednostek organizacyjnych miasta Chorzów dzia-
łających w formie jednostki budżetowej,

b) grunty, budynki lub ich części oraz obiekty 
budowlane lub ich części będące w posiadaniu 
jednostek organizacyjnych miasta Chorzów dzia-
łających jako instytucje kultury.

c) grunty, budynki lub ich części oraz obiekty 
budowlane lub ich części stanowiące własność 
miasta Chorzów nie oddane w posiadanie zależne 
innym podmiotom,

d) grunty, budynki lub ich części, obiekty 
budowlane lub ich części zajęte na prowadzenie 
ogrodu zoologicznego w rozumieniu art. 5 pkt 11 
ustawy z dnia 16.04. 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

e) grunty, budynki lub ich części oraz obiekty 
budowlane lub ich części wraz z niezbędną in-
frastrukturą wykorzystywane na potrzeby kolei 

wąskotorowych (linie kolejowe o szerokości torów 
mniejszej niż 1.435 mm) wyłącznie do przewozu 
osób, będące w posiadaniu jednostek samorządu 
terytorialnego lub samorządowych jednostek or-
ganizacyjnych,

f) grunty oraz budynki i obiekty budowlane 
lub ich części wchodzące w skład infrastruktury 
kolei linowej napowietrznej w rozumieniu § 4 roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.12. 
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei 
linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 15, poz. 130) będące w posiadaniu 
jednostek samorządu terytorialnego lub samorzą-
dowych jednostek organizacyjnych,

g) grunty (oznaczone w ewidencji gruntów 
symbolem „Bz”) i położone na nich budynki lub 
ich części oraz obiekty budowlane lub ich części 
przeznaczone do publicznego (ogólnodostępnego) 
wykorzystywania dla każdego dla celów rekre-
acyjno-wypoczynkowych będące w posiadaniu 
jednostek samorządu terytorialnego lub sa-
morządowych jednostek organizacyjnych (tych 
jednostek organizacyjnych dla których organem 
założycielskim lub nadzorującym jest jednostka 
samorządu terytorialnego). Zwolnienie nie doty-
czy przypadków, gdy przedmiot opodatkowania 
jest wykorzystywany na prowadzenie działalności 
gastronomicznej,

h) grunty, budynki lub ich części, obiekty bu-
dowlane lub ich części pływalni odkrytej,

i) grunty,  budynki  lub ich części  oraz 
obiekty budowlane lub ich części będące w po-
siadaniu jednostek samorządu terytorialnego 
lub samorządowych jednostek organizacyjnych 
związane z administrowaniem (zarządzaniem) 
nieruchomościami przeznaczonymi do publicznego 
(ogólnodostępnego) wykorzystywania dla każdego 
dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydento-
wi Miasta Chorzów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLII/801/09 Rady 
Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości obowiązujących na terenie 
miasta Chorzów oraz zwolnień z podatku od nie-
ruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r. Nr 
202, poz. 3695).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący 
Rady Miasta Chorzów 

mgr Henryk Wieczorek
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UCHWAŁA NR LIII/1018/10
RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących na terenie miasta Chorzów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
z późn. zm.), art. 8, art. 10 i art. 20 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) oraz art. 4
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 
95) - na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów Rada 
Miasta Chorzów uchwala 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środ-
ków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 624 
zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 984 zł.
c) powyżej 9 ton poniżej 12 ton 1.224 zł.
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-

nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton:

a) od 12 ton do mniej niż 29 ton przy dwóch, 
trzech, czterech i więcej osiach jezdnych niezależnie 
od sposobu zawieszenia osi jezdnej 2.616 zł.

b) od 29 ton włącznie i powyżej 29 ton przy 
dwóch, trzech, czterech i więcej osiach jezdnych 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne oraz od 29 ton włącz-
nie i powyżej 29 ton przy dwóch i trzech, osiach 
jezdnych z innym zawieszeniem osi jezdnych niż 
zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane 
za równoważne 2.616 zł.

c) od 29 ton włącznie i powyżej 29 ton przy 
czterech i więcej osiach jezdnych z innym zawiesze-
niem osi jezdnych niż zawieszenie pneumatyczne 
lub zawieszenie uznane za równoważne 2.820 zł.

3) od ciągników siodłowych lub balastowych 
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.476 zł.

4) od ciągników siodłowych lub balastowych 
przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie przy dwóch i trzech osiach 
jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 2.076 zł.

b) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton przy 
dwóch osiach jezdnych z innym systemem zawie-
szenia osi jezdnych niż zawieszenie pneumatyczne 
lub zawieszenie uznane za równoważne 1.800 zł.

c) nie mniej niż 31 ton do 36 ton włącznie przy 
dwóch osiach jezdnych z innym systemem zawie-
szenia osi jezdnych niż zawieszenie pneumatyczne 
lub zawieszenie uznane za równoważne 2.184 zł.

d) powyżej 36 ton przy dwóch osiach jezdnych 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż 
zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane 
za równoważne 2.304 zł.

e) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie przy 
trzech osiach jezdnych z innym systemem zawie-
szenia osi jezdnych niż zawieszenie pneumatyczne 
lub zawieszenie uznane za równoważne 2.076 zł.

f) powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton przy trzech 
osiach jezdnych z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych niż zawieszenie pneumatyczne lub 
zawieszenie uznane za równoważne 2.076 zł.

g) nie mniej niż 40 ton przy trzech osiach jezd-
nych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
niż zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie 
uznane za równoważne 2.832 zł.

h) powyżej 36 ton przy dwóch i trzech osiach 
jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne 2.712 zł.

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego 1.224 zł.

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają masę całko-
witą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie przy 
jednej, dwóch i trzech osiach jezdnych z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 1.068 zł.

b) od 12 ton włącznie do 36 ton przy jednej, 
dwóch i trzech osiach jezdnych z innym systemem 
zawieszenia osi jezdnych niż zawieszenie pneu-
matyczne lub zawieszenie uznane za równoważne 
1.536 zł.

c) powyżej 36 ton przy jednej, dwóch i trzech 
osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne 1.380 zł.
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d) powyżej 36 ton jednej, dwóch i trzech 
osiach jezdnych z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych niż zawieszenie pneumatyczne lub 
zawieszenie uznane za równoważne 2.028 zł.

7) od autobusów:
a) do 30 miejsc do siedzenia 1.488 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia 

1.872 zł.
8) Roczne stawki podatku od środków transpor-

towych, o których mowa w wyżej wymienionych 
pkt 1, 3 i 7 podwyższa się o 50 zł dla środków 
transportowych nie spełniających norm od EURO 
2 do EURO 5.

9) Roczne stawki podatku od środków transpor-
towych, o których mowa w wyżej wymienionym 
pkt 5 podwyższa się o 50 zł dla środków transpor-
towych wyprodukowanych przed 1990 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydento-
wi Miasta Chorzów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/802/09 Rady 
Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych obowiązujących na 
terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2009 r. Nr 202, poz. 3696).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący 
Rady Miasta Chorzów 

mgr Henryk Wieczorek

4203

UCHWAŁA NR LII/353/2010 
RADY GMINY CIASNA

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1, 
art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 
poz. 1591 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic sta-
wek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.,
(M.P. z 2010r., Nr 55, poz.755 ), art. 5 ust.1, art.7 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych 1) (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 
613 ze zm.) oraz na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 2,
art. 5 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działal-
ności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. 
U. Nr 96, poz. 873 i 874 z późn. zm.). Rada Gminy 
w Ciasnej uchwala: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od 
nieruchomości na 2011 r. dla osób fizycznych 
i prawnych oraz jednostek nie posiadających oso-
bowości prawnej w sposób następujący:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części 
– 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

2. Od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej- 17,50 zł od 1m2

powierzchni użytkowej.
3. Od budynków lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
– 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

4. Od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,20 zł od 1 m4,20 zł od 1 m4,20 zł 2

powierzchni użytkowej.
5. Od pozostałych budynków lub ich części 

w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 4,65 zł od 1 m2

powierzchni użytkowej.
6. Od budowli – 2 % ich wartości.
7. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,74 
zł od 1 m2 powierzchni.

b) pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie – w tym zajętych na prowadzenie –
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 
zł od 1 m2 powierzchni.

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 ha 4,15 zł od 1 ha 4,15 zł
powierzchni.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomo-
ści:

a) nieruchomości lub ich części zajęte na 
potrzeby instytucji kultury, zakładów i jednostek 
budżetowych powiązanych z budżetem Gminy 
Ciasna ,

b) grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmen-
tarze,

c) nieruchomości służące ochronie przeciwpo-
żarowej i bezpieczeństwa publicznego,

d) nieruchomości zajęte na potrzeby działalno-
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ści placówek opiekuńczo wychowawczych.
W/w zwolnienia nie dotyczą nieruchomości lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 
budowle wykorzystywane bezpośrednio do za-
opatrywania w wodę, rurociągi i przewody sieci 
rozdzielczej wody, budowle służące do odprowa-
dzania i oczyszczania ścieków, budynki lub ich 
części bezpośrednio związane z procesem poboru 
i uzdatniania wody.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

Poz. 4203, 4204

§ 4. Traci moc uchwała Nr XL /270 /2009 Rady 
Gminy w Ciasnej z dnia 12 listopada 2009r. w spra-
wie wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na 2010r.

§ 5. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwy-
czajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy 
Norbert Strzoda

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 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) dyrek-
tywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Euro-
pejskiej, 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;

4204

UCHWAŁA NR LII/354/2010
RADY GMINY CIASNA

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie opłaty targowej na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1, 
art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym /tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm./ art. 15 ust.1 i 2 w zw. z art.19 
pkt 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach 
i opłatach lokalnych1) (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 
613 ze zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych gra-
nic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2011r.(MP. z 2010 r., Nr 55, poz.755). Rada Gminy 
w Ciasnej uchwala: 

§ 1. Dzienną opłatę targową w wysokości : 
43,00 zł.

§ 2. Pobór opłaty targowej następuje w drodze 
inkasa przez inkasentów, którymi będą sołtysi 
poszczególnych sołectw lub jest płatny w kasie 
Urzędu Gminy w Ciasnej.

§ 3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wy-
sokości 15% od sumy zainkasowanych kwot.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/ 271 //2009 Rady 
Gminy w Ciasnej z dnia 12 listopada 2009 r. w spra-
wie wysokości opłaty targowej na 2010r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 6. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwy-
czajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy 
Norbert Strzoda

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 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) dyrek-
tywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Euro-
pejskiej, 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
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UCHWAŁA NR LII/355/2010
RADY GMINY CIASNA

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie uchwalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1, 
art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym /tj. 2001r. Dz. U. Nr 142 
poz. 1591 z póź. zm./ art. 10 i art. 20 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1)

(tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz.613 ze zm.) oraz 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 
2010r. w sprawie górnych granic stawek kwoto-
wych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. ( M.P. 
z 2010r., Nr 55, poz. 755). Rada Gminy w Ciasnej 
uchwala: 

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych 
na rok 2011, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 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) dyrek-
tywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Euro-
pejskiej, 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;

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/ 272 /2009 Rady 
Gminy w Ciasnej z dnia 12 listopada 2009 r. 
w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych w 2010 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 4. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwy-
czajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy 
Norbert Strzoda

Załącznik
do Uchwały Nr LII/355/2010

Rady Gminy Ciasna
z dnia 28 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR LII/356/2010
RADY GMINY CIASNA

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego 
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001r. 
Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zm./ art. 6 b ustawy z dnia 
15 listopada 1984r. o podatku rolnym / t. j. z 2006r., 
Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm./, art. 6 ust. 8 ustawy 
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym 
/Dz. U. z 2002r, Nr 200, poz. 1682 ze zm./, art. 6 ust. 
12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach 
i opłatach lokalnych 1) (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., 
Nr 95, poz.613 ze zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa /t. j. z 2005r., 
Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm./. Rada Gminy w Ciasnej 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zarządza się na terenie gminy pobór 
podatków:

a) leśnego,
b) od nieruchomości,
c) rolnego,
w drodze inkasa.
2. Pobór podatków o których mowa w ust.1 

dotyczy należności podatkowych przypadających 
od osób fizycznych.

§ 2. 1. Pobór podatków o których mowa w ust.1 
następuje w drodze inkasa przez inkasentów, któ-
rymi będą sołtysi poszczególnych sołectw :
a/ Ciasna  - Urszula Lajt,

b/ Dzielna  - Dariusz Czapla,
c/ Glinica  - Bogdan Woliński,
d/ Jeżowa  - Aniela Gajda,
e/ Molna  - Roman Zawis,
f/ Panoszów  - Maria Grzyb,
g/ Sieraków Śląski - Krzysztof Pisula,
h/ Wędzina  - Józef Kubosz,
i/ Zborowskie  - Henryk Pietrucha.

2. Podatki są płatne w kasie urzędu gminy lub 
na rachunek bankowy nr 27845700082012030002
310001

§ 3. Inkasenci za pobór podatków otrzymują 
wynagrodzenie w wysokości 8,5% od sumy zain-
kasowanych kwot.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Ciasna 
z dnia 12 listopada 2009r. nr XL/ 273 /2009

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy 
Norbert Strzoda

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
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transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrek-
tywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Euro-
pejskiej, 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

Poz. 4206, 4207
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UCHWAŁA NR LII/223/10
RADY GMINY GILOWICE

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. /, art. 5 ust. 1 i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze 
zm. / oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic sta-
wek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 
roku / M. P. Nr 55, poz. 755/, na wniosek Wójta Rada 
Gminy Gilowice uchwala, co następuje : 

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości :

1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 
powierzchni - 0,80 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha po-
wierzchni - 4,15 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego od 
1 m2 powierzchni -0,37 zł

2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 

- 0,66 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 - 20,30 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej - 9,82 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, 
od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,27 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego od 
1 m2 powierzchni użytkowej - 7,02 zł

3) Od budowli:

a) rurociągów i przewodów linii rozdzielczej 
wody oraz budowli służących do odprowadzania 
i oczyszczania ścieków – stanowiących mienie 
komunalne – 1 %

b) od pozostałych budowli – 2 %
ich wartości, ustalonej na dzień 1 stycznia roku 

podatkowego, stanowiącej podstawę obliczenia 
amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy 
amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie 
zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia 
roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amor-
tyzacyjnego.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 
1) Budynki, grunty i budowle stanowiące 

mienie komunalne gminy Gilowice, z wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej.

2) Budynki, grunty i budowle przeznaczone na 
cele ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3) Budynki lub ich części, grunty i budowle 
stanowiące własność lub będące we władaniu in-
stytucji kultury, dla których organem założycielskim 
jest gmina z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej.

4) Budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty 
stanowiące własność osób fizycznych lub będących 
w ich posiadaniu utrzymujących się wyłącznie z za-
siłków pomocy społecznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Gilowice.

§ 4. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozpla-
katowanie w miejscach publicznych na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład 
gminy.

Przewodniczący Rady 
Jan Małysiak
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UCHWAŁA NR LII/224/10
RADY GMINY GILOWICE

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. /, art. 10 ust. 1 
i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010r. Nr 
95, poz. 613 ze zm./, załącznika Nr 1 - 3 do obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 11 października 
2010r. w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2011 roku / M. P. 
Nr 75, poz. 950 / oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie gór-
nych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2011 roku / M. P. Nr 55, poz. 755 /, na 
wniosek Wójta Rada Gminy Gilowice uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek po-
datku od środków transportowych na rok 2011:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
- posiadające katalizator spalin wyproduko-

wane po roku 1995 – 420 zł
- posiadające katalizator spalin i wyproduko-

wane w roku 1995 i wcześniej – 470 zł

- nie posiadające katalizatora spalin i wypro-
dukowane po roku 1995 – 600 zł

- nie posiadające katalizatora spalin wyprodu-
kowane w roku 1995 i wcześniej – 710 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie:
- posiadające katalizator spalin wyproduko-

wane po roku 1995 – 720 zł
- posiadające katalizatory spalin wyproduko-

wane w roku 1995 i wcześniej – 925 zł
- nie posiadające katalizatora spalin wyprodu-

kowane po roku 1995 – 1.025zł
- nie posiadające katalizatora spalin wyprodu-

kowane w roku 1995 i wcześniej – 1.115 zł
c) powyżej 9 t a poniżej 12 t :
- posiadające katalizatory spalin wyproduko-

wane po roku 1995 – 1.160 zł
- posiadające katalizatory spalin wyproduko-

wane w roku 1995 i wcześniej – 1.170 zł
- nie posiadające katalizatora spalin wyprodu-

kowane po roku 1995 – 1.270zł
- nie posiadające katalizatora spalin wyprodu-

kowane w roku 1995 i wcześniej – 1.375 zł
2) Od samochodów ciężarowych o dopusz-

czalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton.












   


   
   

   


   
   
   
   

   


   
   
   

   

3) Od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów; 
a) od 3.5 tony i poniej 5.5 tony - 1.420 zł 
b) od 5.5 tony i poniej 9 ton - 1.470 zł 
c) od 9 ton i poniej 12 ton - 1.530 zł 
4) Od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub powyej 12 ton. 

















   


   
   
   

   


   
   

5) Od przyczep i naczep, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton 
i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku 
rolnego - 575 zł  
6) Od przyczep i naczep, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit równ
i wicej ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego. 
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3) Od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów; 
a) od 3.5 tony i poniej 5.5 tony - 1.420 zł 
b) od 5.5 tony i poniej 9 ton - 1.470 zł 
c) od 9 ton i poniej 12 ton - 1.530 zł 
4) Od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub powyej 12 ton. 

















   


   
   
   

   


   
   

5) Od przyczep i naczep, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton 
i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku 
rolnego - 575 zł  
6) Od przyczep i naczep, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit równ
i wicej ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego. 

Poz. 4208
















   


   
   

   


   
   
   

   


   
   

7) Od autobusów
a) posiadające mniej niż 30 miejsc siedzących 

łącznie z kierowcą;
- wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej 

- 940 zł
- wyprodukowane po roku 1995 - 850 zł
b) posiadające 30 lub więcej miejsc siedzących 

łącznie z kierowcą
- wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej 

- 1.590 zł
- wyprodukowane po roku 1995 - 1.435 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych:

1) autobusy bez względu na ilość miejsc 
siedzących wykorzystywane dla potrzeb oświa-
ty i wychowania oraz zadań z zakresu polityki 
społecznej – nie przeznaczonych na działalność 
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gospodarczą.
2) samochody wykorzystywane do celów prze-

ciwpożarowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Gilowice.

§ 4. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

Poz. 4208, 4209, 4210

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład 
gminy.

Przewodniczący Rady 
Jan Małysiak

4209

UCHWAŁA NR LII/225/10
RADY GMINY GILOWICE

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. /, art. 19 pkt 1 lit. a 
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze 
zm./ oraz pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic sta-
wek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 
roku / M. P. Nr 55, poz. 755 /, na wniosek Wójta Rada 
Gminy Gilowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej 
od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej dokonujących sprzedaży towarów w na-
stępującej wysokości:

1) z ręki, kosza, skrzynki itp. 23 zł
2) z wozu konnego 26 zł
3) z jednego straganu 33 zł
4) z samochodu do 3 t 36 zł
5) z samochodu od 3 t do 5 t 41 zł
6) z samochodu powyżej 5 t 51 zł

§ 2. 1) Opłata targowa płatna jest gotówką u in-
kasenta bezpośrednio na targowisku.

2) Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest 
urzędowe pokwitowanie wydane przez inkasenta.

§ 3. Pobór opłaty targowej w drodze inkasa na 
terenie Gminy Gilowice dokonuje Pani Kantyka 
Stanisława zam. Gilowice.

§ 4. Za pobór opłaty targowej przysługuje 
inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 25 % 
pobranej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Gilowice.

§ 6. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 r.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozpla-
katowanie w miejscach publicznych na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład 
gminy.

Przewodniczący Rady 
Jan Małysiak

4210

UCHWAŁA NR XLVI/368/10
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady nr XIV/95/07 z dnia 28 listopada 2007 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U.142/01/1591 z późn.zm.) i art.6 ust.2 
i ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz.
U.236/05/2008 z późn.zm.) Rada Gminy Goleszów 
postanawia: 

§ 1. Zmienić uchwałę Rady Gminy nr XIV/95/07 
z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie okre-
ślenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów 
komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpły-
wowych i transport nieczystości w ten sposób,że 
w § 1 w ust.1:
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a) w pkt 1 w miejsce kwoty 13,50 zł wpisać 
kwotę 14,00 zł ,a w miejsce kwoty 12,00 wpisać 
kwotę 12,20 zł

b) w pkt 2 w miejsce kwoty 90,00 zł wpisać 
kwotę 100,00 zł, a w miejsce kwoty 70,00 zł wpisać 
kwotę 80,00 zł

c) w pkt 3 w miejsce kwoty 80,00 zł wpisać 
kwotę 90,00 zł

d) w pkt 4 w miejsce kwoty 24,00 zł wpisać 
kwotę 30,00 zł

Poz. 4210, 4211, 4212

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi 
Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
czternastu dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Szalbot

4211

UCHWAŁA NR XLVI/374/10
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości, środków transportowych, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 7 ust. 3 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 
13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podat-
ku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn 
zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 
2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 
200 poz. 1682 z późn.zm.) Rada Gminy Goleszów: 
postanawia 

§ 1. 1. Zwolnić od podatku od nieruchomości:
1) budynki, ich części i grunty, stanowiące mie-

nie komunalne w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),

2) budynki, ich części i grunty wykorzystywane 
na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie kultury 
fizycznej i sportu,

3) budynki, ich części i grunty zajęte na potrze-
by prowadzenia działalności charytatywnej oraz 
w zakresie udzielania pomocy społecznej.

2. Zwolnić od podatku od środków transpor-
towych środki transportowe stanowiące mienie 
komunalne w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.).

3. Zwolnić od podatku rolnego grunty stanowią-
ce mienie komunalne w rozumieniu art. 43 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) będą-
ce w posiadaniu zależnym.

4. Zwolnić od podatku leśnego grunty stanowią-
ce mienie komunalne w rozumieniu art. 43 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi 
Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Goleszów 
Nr XIII/80/07 z dnia 26 października 2007 roku 
w sprawie zwolnień od podatku leśnego, podatku 
od nieruchomości i od podatku od środków trans-
portowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obo-
wiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Szalbot

4212

UCHWAŁA NR XLVI/375/10
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8, ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.10 
ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
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o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. 
Nr.95 poz.613 z późn. zm.), Rada Gminy Goleszów 
postanawia:

§ 1. Określić wysokość rocznych stawek podatku 

od środków transportowych na rok 2011:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej w tonach:
stawka podatku w zł. 

 











  

   

2) samochody ciarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyszej ni 12 ton:  










  
 
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   

3) od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

 














4) od cignika siodłowego i balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyszej ni 12 ton:  










  
 
   
   
   
   
   
 
   
   

5) przyczepy i naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton 
i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych działalnoci rolnicz przez podatnika podatku rolnego: 450,00 zł. 
6) przyczepy i naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit równ lub 
wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego:  
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2) samochody ciarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyszej ni 12 ton:  










  
 
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   

3) od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

 














4) od cignika siodłowego i balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyszej ni 12 ton:  










  
 
   
   
   
   
   
 
   
   

5) przyczepy i naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton 
i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych działalnoci rolnicz przez podatnika podatku rolnego: 450,00 zł. 
6) przyczepy i naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit równ lub 
wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego:  

Poz. 4212, 4213










  
 
   
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   

7) autobusy w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia:  

  












§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi 
Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Szalbot

4213

UCHWAŁA NR XXXIX/692/10
RADY GMINY HERBY

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych* 1) 1 (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 
z późn. zm) Rada Gminy Herby uchwala: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od 
środków transportowych obowiązujące na terenie 
gminy Herby:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 588 
zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 756 zł. 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 912 zł.
d) od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton 

- o liczbie osi - dwie:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne 756 zł.
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

912 zł.
e) od nie mniej niż 15 ton - o liczbie osi - 

dwie:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-
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nym za równoważne 936 zł.
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

1350 zł.
f) od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 21 ton 

- o liczbie osi - trzy:
- zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym 

za równoważne 972 zł.
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

1176 zł.
g) od nie mniej niż 21 ton - o liczbie osi - trzy:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne 1176 zł.
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

1704 zł.
h) od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton 

- o liczbie osi - cztery i więcej:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne 984 zł.
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

1476 zł.
i) od nie mniej niż 25 ton do mniej niż 29 ton 

- o liczbie osi - cztery i więcej:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne 1128 zł.
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

1788 zł.
j) od nie mniej niż 29 ton - o liczbie osi - cztery 

i więcej:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne 1788 zł.
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

2550 zł.
2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego 

przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1056 zł.
b) od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton 

- o liczbie osi - dwie:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne 1116 zł.
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

1320 zł.
c) od nie mniej niż 31 ton - o liczbie osi - 

dwie:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne 1524 zł.
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

1974 zł.
d) od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton 

- o liczbie osi - trzy:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne 1344 zł.
- z innym systemem zawieszenia 1860 zł.
e) od nie mniej niż 40 ton - o liczbie osi - trzy:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne 1860 zł.
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

2580 zł.

3) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą:

a) od 7 ton do poniżej 12 ton 252 zł.
b) od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton 

- o liczbie osi - jedna:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne 258 zł.
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

360 zł.
c) od nie mniej niż25 ton - o liczbie osi - jed-

na:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne 360 zł.
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

612 zł.
d) od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton 

- o liczbie osi - dwie:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne 258 zł.
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

348 zł.
e) od nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 tony 

- o liczbie osi - dwie:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne 666 zł.
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

912 zł.
f) od nie mniej niż 33 tony do mniej niż 38 ton 

- o liczbie osi - dwie:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne 912 zł.
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

1398 zł.
g) od nie mniej niż 38 ton - o liczbie osi - 

dwie:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne 1236 zł.
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

1836 zł.
h) od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton 

- o liczbie osi - trzy:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne 732 zł.
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

1020 zł.
i) od nie mniej niż 38 ton - o liczbie osi - trzy:
- z zwieszeniem pneumatycznym lub uznanym 

za równoważne 1020 zł.
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego 1392 zł.

4) Od autobusu w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc 858 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1530 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/522/09 Rady 
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Gminy Herby z dnia 21 października 2009r. w spra-
wie podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

Poz. 4213, 4214

1)*1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.) 2) dyrek-
tywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz.WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż 
z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca Rady 
mgr Aleksandra Ożarowska

4214

UCHWAŁA NR LXIII/771/2010
RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi 
zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006 roku z póź-
niejszymi zmianami). Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
uchwala

§ 1. 1. Ustalić roczne stawki podatku od nieru-
chomości od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 
zł od 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,13 zł od 1 ha – 4,13 zł od 1 ha –
powierzchni

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 
zł od 1 m2 powierzchni,

2. Ustalić roczne stawki podatku od nierucho-
mości od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,63 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej – 20,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 9,81 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

4) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 4,22 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,

5) gospodarczych nie związanych z gospo-
darstwem rolnym – 3,58 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

6) znajdujących się na terenie Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych, których norma powierzchni 
przekracza ustaloną w przepisach prawa budowla-
nego – 7,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

7) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – 7,05 
od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Ustalić roczne stawki podatku od nierucho-
mości od budowli lub ich części – 2% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 
7 powołanej ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezyden-
towi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 roku.

Wiceprzewodniczący Rady  
Ryszard Piechoczek
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UCHWAŁA NR LXIII/772/2010
RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju na 2011 rok

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 
ust. 1,art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 
142, poz.1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) Rada 
Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala: 

§ 1. Ustalić wysokość rocznych stawek podatku 
od środków transportowych na rok 2011 zgodnie 
z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 
Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2011 roku.

Wiceprzewodniczący Rady  
Ryszard Piechoczek

Załącznik
do Uchwały Nr LXIII/772/2010
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 28 października 2010 r.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów powyej 3,5 tony           
i poniej 12 ton za wyjtkiem autobusów

Stawka podatku :
dla pojazdów wyprodukowanych:

Kategoria pojazdów od od 1.01.1996 do
kol.  1.01.2006r. do 31.12.2005 31.12.1995r.

w. 1 2 3 4

1.
Samochody ciarowe o 
dopuszczalnej masie całkowitej:

1.1. powyej 3,5 tony do 5,5 tony włcznie 596 zł            662 zł            701 zł         
1.2. powyej 5,5 tony do 9 ton włcznie 812 zł            902 zł            956 zł         
1.3. powyej 9 ton do mniej ni 12 ton 1 031 zł         1 145 zł         1 214 zł      

2. Cigniki siodłowe  o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów: 

2.1. od 3,5 tony do mniej ni 12 ton 751 zł            834 zł            883 zł         

3.
Przyczepy i naczepy o 
dopuszczalnej masie całkowitej 
łcznie z pojazdem silnikowym:

3.1. od 7 ton do mniej ni12 ton 192 zł            213 zł            226 zł         
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów równej lub wyszej 

ni 12 ton za wyjtkiem autobusów
Stawka podatku :

Kategoria pojazdów

dla pojazdów 
wyposaonych w (o) osie 

jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

dla pojazdów wyposaonych 
w inne systemy zwieszenia 

osi jezdnych

kol.

zawieszeniem uznanym 
za równowane

osi jezdnych

w. 1 2 3

4.
Samochody ciarowe o 2 osiach i 
dopuszczalnej masie całkowitej:

4.1. od 12 ton do mniej ni 14 ton 1 384 zł         1 415 zł      
4.2. od 14 ton 1 614 zł        1 649 zł     

5.
Samochody ciarowe o 3 osiach i 
dopuszczalnej masie całkowitej:

5.1. od 12 ton do mniej ni 19 ton 1 488 zł         1 549 zł      
5.2. od 19 ton do mniej ni 23 tony 1 945 zł         2 025 zł      
5.3. od 23 ton 2 284 zł         2 334 zł      

6.
Samochody ciarowe o 4 i wicej 
osiach i dopuszcz. masie całkowitej:

6.1. od 12 ton do mniej ni 29 ton 2 060 zł         2 144 zł      
6.2. od 29 ton 2 460 zł         2 773 zł      
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Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów powyej 3,5 tony           
i poniej 12 ton za wyjtkiem autobusów

Stawka podatku :
dla pojazdów wyprodukowanych:

Kategoria pojazdów od od 1.01.1996 do
kol.  1.01.2006r. do 31.12.2005 31.12.1995r.

w. 1 2 3 4

1.
Samochody ciarowe o 
dopuszczalnej masie całkowitej:

1.1. powyej 3,5 tony do 5,5 tony włcznie 596 zł            662 zł            701 zł         
1.2. powyej 5,5 tony do 9 ton włcznie 812 zł            902 zł            956 zł         
1.3. powyej 9 ton do mniej ni 12 ton 1 031 zł         1 145 zł         1 214 zł      

2. Cigniki siodłowe  o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów: 

2.1. od 3,5 tony do mniej ni 12 ton 751 zł            834 zł            883 zł         

3.
Przyczepy i naczepy o 
dopuszczalnej masie całkowitej 
łcznie z pojazdem silnikowym:

3.1. od 7 ton do mniej ni12 ton 192 zł            213 zł            226 zł         
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów równej lub wyszej 

ni 12 ton za wyjtkiem autobusów
Stawka podatku :

Kategoria pojazdów

dla pojazdów 
wyposaonych w (o) osie 

jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

dla pojazdów wyposaonych 
w inne systemy zwieszenia 

osi jezdnych

kol.

zawieszeniem uznanym 
za równowane

osi jezdnych

w. 1 2 3

4.
Samochody ciarowe o 2 osiach i 
dopuszczalnej masie całkowitej:

4.1. od 12 ton do mniej ni 14 ton 1 384 zł         1 415 zł      
4.2. od 14 ton 1 614 zł        1 649 zł     

5.
Samochody ciarowe o 3 osiach i 
dopuszczalnej masie całkowitej:

5.1. od 12 ton do mniej ni 19 ton 1 488 zł         1 549 zł      
5.2. od 19 ton do mniej ni 23 tony 1 945 zł         2 025 zł      
5.3. od 23 ton 2 284 zł         2 334 zł      

6.
Samochody ciarowe o 4 i wicej 
osiach i dopuszcz. masie całkowitej:

6.1. od 12 ton do mniej ni 29 ton 2 060 zł         2 144 zł      
6.2. od 29 ton 2 460 zł         2 773 zł      

Poz. 4215

Stawka podatku :

kol.

Kategoria pojazdów

dla pojazdów 
wyposaonych w (o) osie 

jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równowane

dla pojazdów wyposaonych 
w inne systemy zwieszenia 

osi jezdnych

w. 1 2 3

7.
Cigniki siodłowe i balastowe o 2 
osiach i dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów : 

7.1. od 12 ton do mniej ni 25 ton 1 144 zł         1 192 zł      
7.2. od 25 ton do mniej ni 31 ton 1 430 zł         1 490 zł      
7.3. od 31 ton 1 921 zł         2 189 zł      

8.
Cigniki siodłowe i balastowe o 3 
osiach i dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów : 

8.1. od 12 ton do mniej ni 40 ton 1 750 zł         1 948 zł      
8.2. od 40 ton 2 525 zł         2 833 zł      

9.
Przyczepy i naczepy o 1 osi i 
dopuszczalnej masie całkowitej 
łcznie z pojazdem silnikowym:

9.1. od 12 ton do mniej ni 18 ton 317 zł            333 zł         
9.2. od 18 ton do mniej ni 25 ton 456 zł            476 zł         
9.3. od 25 ton 606 zł            635 zł         

10.
Przyczepy i naczepy o 2 osiach i 
dopuszczalnej masie całkowitej 
łcznie z pojazdem silnikowym:

10.1. od 12 ton do mniej ni 28 ton 516 zł            538 zł         
10.2. od 28 ton do mniej ni 33 tony 841 zł           961 zł        10.2. od 28 ton do mniej ni 33 tony 841 zł           961 zł        
10.3. od 33 ton do mniej ni 38 ton 1 280 zł         1 461 zł      
10.4. od 38 ton 1 685 zł         1 923 zł      

11.
Przyczepy i naczepy o 3 osiach i 
dopuszczalnej masie całkowitej 
łcznie z pojazdem silnikowym:

11.1. od 12 ton do mniej ni 38 ton 916 zł            1 066 zł      
11.2. od 38 ton 1 270 zł         1 449 zł      

Autobusy
Stawka podatku :

dla pojazdów wyprodukowanych:
Kategoria pojazdów od od 1.01.1996 

r. do

kol.  1.01.2006r. do 31.12.2005 
r.

31.12.1995r.

w. 1 2 3 4

12.
Autobusy o iloci miejsc do 
siedzenia:

12.1. do 15 miejsc 385 zł            428 zł            453 zł         
12.2. od 16 do mniej ni 30 miejsc  699 zł            777 zł            823 zł         
12.3. od 30 miejsc 1 592 zł         1 769 zł         1 875 zł      
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Stawka podatku :

kol.

Kategoria pojazdów

dla pojazdów 
wyposaonych w (o) osie 

jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równowane

dla pojazdów wyposaonych 
w inne systemy zwieszenia 

osi jezdnych

w. 1 2 3

7.
Cigniki siodłowe i balastowe o 2 
osiach i dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów : 

7.1. od 12 ton do mniej ni 25 ton 1 144 zł         1 192 zł      
7.2. od 25 ton do mniej ni 31 ton 1 430 zł         1 490 zł      
7.3. od 31 ton 1 921 zł         2 189 zł      

8.
Cigniki siodłowe i balastowe o 3 
osiach i dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów : 

8.1. od 12 ton do mniej ni 40 ton 1 750 zł         1 948 zł      
8.2. od 40 ton 2 525 zł         2 833 zł      

9.
Przyczepy i naczepy o 1 osi i 
dopuszczalnej masie całkowitej 
łcznie z pojazdem silnikowym:

9.1. od 12 ton do mniej ni 18 ton 317 zł            333 zł         
9.2. od 18 ton do mniej ni 25 ton 456 zł            476 zł         
9.3. od 25 ton 606 zł            635 zł         

10.
Przyczepy i naczepy o 2 osiach i 
dopuszczalnej masie całkowitej 
łcznie z pojazdem silnikowym:

10.1. od 12 ton do mniej ni 28 ton 516 zł            538 zł         
10.2. od 28 ton do mniej ni 33 tony 841 zł           961 zł        10.2. od 28 ton do mniej ni 33 tony 841 zł           961 zł        
10.3. od 33 ton do mniej ni 38 ton 1 280 zł         1 461 zł      
10.4. od 38 ton 1 685 zł         1 923 zł      

11.
Przyczepy i naczepy o 3 osiach i 
dopuszczalnej masie całkowitej 
łcznie z pojazdem silnikowym:

11.1. od 12 ton do mniej ni 38 ton 916 zł            1 066 zł      
11.2. od 38 ton 1 270 zł         1 449 zł      

Autobusy
Stawka podatku :

dla pojazdów wyprodukowanych:
Kategoria pojazdów od od 1.01.1996 

r. do

kol.  1.01.2006r. do 31.12.2005 
r.

31.12.1995r.

w. 1 2 3 4

12.
Autobusy o iloci miejsc do 
siedzenia:

12.1. do 15 miejsc 385 zł            428 zł            453 zł         
12.2. od 16 do mniej ni 30 miejsc  699 zł            777 zł            823 zł         
12.3. od 30 miejsc 1 592 zł         1 769 zł         1 875 zł      

Poz. 4215, 4216

4216

UCHWAŁA NR LXIII/773/2010
RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru 
i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmiana-
mi), art. 19 pkt 1 lit. a) oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(jednolity tekst Dz. U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 z póź-
niejszymi zmianami) w oparciu o opinie Komisji, 
Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój uchwala: 

§ 1. 1. Dzienna stawka opłaty targowej pobie-
ranej w roku 2011 od każdej osoby dokonującej 
sprzedaży na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój 
z niżej wymienionych stoisk handlowych wynosi 
odpowiednio:

1) na targowisku miejskim przy ul. A. Bożka, 
przy ul. Północnej i na Os. 1000 - lecia określa po-
niższa tabela:
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2) sprzedaż ptaków i zwierząt na targowisku 
miejskim przy ul. Północnej - 4,00 zł

3) sprzedaż pojazdu samochodowego na par-
kingu miejskim przy skrzyżowaniu ul. Podhalańskiej 
- Młyńskiej - 4,00 zł

4) każde stoisko zajmujące powierzchnię do 
1 m2 i od każdego następnego rozpoczętego 1 m2

zajętej powierzchni zlokalizowane w każdym innym 
miejscu niż określone w § 1 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3
– 45,00 zł.

2. Użyte w ust.1 pkt 1) określenie „ inne stano-
wiska handlowe“ oznacza miejsce wyznaczone 
linią na nawierzchni przeznaczone do ustawienia 
wieszaków, stolików, regałów handlowych itp.

§ 2. Przy sprzedaży kwiatów, drzewek ozdob-
nych i owocowych opłatę targową pobiera się jak 
dla stoisk branży przemysłowej w zależnośći od 

Poz. 4216, 4217

typu stanowiska handlowego w wysokościach 
określonych w §1 ust. 1 pkt 1).

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest 
dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze 
inkasa przez Jastrzębski Zakład Komunalny w Ja-
strzębiu - Zdroju ul. Dworcowa 17D

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 r.

Wiceprzewodniczący Rady  
Ryszard Piechoczek

4217

UCHWAŁA NR 327/XLV/2010
RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 
844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ka-
letach uchwala: 

§ 1. 1. Stawki podatku od nieruchomości od 
gruntów wynoszą rocznie:

1) od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków: 0,64 zł za 1 m² powierzchni,

2) od gruntów pod jeziorami zajętych na 
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodny-
ch:4,15zł za 1 hektar powierzchni,

3) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego: 0,25 zł za 1 m² powierzchni,

2. Stawki podatku od nieruchomości od budyn-
ków lub ich części wynoszą rocznie:

1) od budynków mieszkalnych: 0,58 zł za 1 m² 
powierzchni użytkowej, z wyjątkiem 

- garaży w budynkach mieszkalnych, dla któ-
rych stawka wynosi: 0,67 zł za 1 m² powierzchni

2) od budynków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej: 16,40 zł za 1 m² 
powierzchni użytkowej,

3) od budynków zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwa-
lifikowanym materiałem siewnym: 9,82 zł za 1 m² 
powierzchni użytkowej,

4) od budynków zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych: 4,27 zł za 1 m² powierzchni 
użytkowej,

5) od budynków pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego: 3,74 zł za 1 m² powierzchni użytkowej, 
z wyjątkiem

- budynków letniskowych, dla których stawka 
wynosi: 7,06 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,

3. Stawki podatku od nieruchomości od budowli 
wynoszą rocznie: 2 % ich wartości.

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości 
grunty, budynki lub ich części oraz budowle stano-
wiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie 
zależne.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości 
grunty, budynki lub ich części oraz budowle wy-
korzystywane na cele kultury.

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości 
grunty, budynki lub ich części oraz budowle wyko-
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rzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kale-
tach Nr 254/XXXIV/2009 z dnia10 listopada 2009 
roku w sprawie wysokości stawek podatku od 
nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Kalety.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2010 roku. Ponadto podaje się jej treść 
do publicznej wiadomości w Biuletynie Miasta 
Kalety i miejscach zwyczajowo przyjętych.

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Kaletach 

mgr Maria Wiatrek

4218

UCHWAŁA NR 336/XLVII/2010
RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 9 listopada 2010 r.

zmieniające uchwałę Nr 327/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 5 października 2010 roku 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 
844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ka-
letach uchwala: 

§ 1. W § 5 uchwale Nr 327/XLV/2010 Rady Miej-
skiej w Kaletach z dnia 5 października 2010 roku 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieru-
chomości i zwolnień od tego podatku wyrażenie 
„1 stycznia 2010 roku” zastępuje się wyrażeniem 

„1 stycznia 2011 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Kalety.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2011 roku. Ponadto podaje się jej treść do 
publicznej wiadomości w Biuletynie Miasta Kalety 
i miejscach zwyczajowo przyjętych.

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Kaletach 

mgr Maria Wiatrek

4219

UCHWAŁA NR LV/494/2010
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmiana-
mi) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. 
(M.P. z 2010r. Nr 55, poz. 755)  Rada Miejska w Kuźni 
Raciborskiej uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku 

od nieruchomości na terenie Gminy Kuźnia Raci-
borska:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,78 
zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 ha – 4,15 zł od 1 ha –
powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – 0,36 
zł od 1 m² powierzchni;
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2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,65 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 – 20,80 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 powierzchni 
użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m² powierzchni użyt-
kowej,

e) garaży w budynkach niemieszkalnych oraz 
garaży wolnostojących nie związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej – 6,89 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,

f) budynków gospodarczych, za wyjątkiem 
garaży – 5,43 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

g) pozostałych budynków lub ich części nie wy-
mienionych w pkt. 2 lit. „a” do „f”, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

Poz. 4219, 4220

publicznego – 7,06 zł od 1 m² powierzchni użytko-
wej;

3) od budowli – 2 % ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3. Podać treść niniejszej uchwały do publicznej 
wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń 
oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLIII/394/2009 Rady 
Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 październi-
ka 2009r . w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej 

Manfred Wrona

4220

UCHWAŁA NR LV/495/2010
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmiana-
mi) art. 10 ust 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 
z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w spra-
wie górnych granic stawek kwotowych podatków 

i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010r. Nr 55 poz. 
755) Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala, 
co następuje : 

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od 
środków transportowych na terenie Gminy Kuźnia 
Raciborska wynosi:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton













 



  




  

b) równej lub wyszej ni 12 ton 























   
  
   
   
  
   
   

2. od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniej 12 ton 


 


 

b) równej lub wyszej ni 12 ton 























   
   
   
  
   
   

3. od przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit : 
a) od 7 ton i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez 
podatnika podatku rolnego: 
- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 2000 i wczeniej - 311 zł, 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 263
Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 263
Dziennik Urzêdowy

– 20060 –













 



  




  

b) równej lub wyszej ni 12 ton 























   
  
   
   
  
   
   

2. od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniej 12 ton 


 


 

b) równej lub wyszej ni 12 ton 























   
   
   
  
   
   

3. od przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit : 
a) od 7 ton i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez 
podatnika podatku rolnego: 
- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 2000 i wczeniej - 311 zł, 

Poz. 4220

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 2000 - 297 zł, 
b) równ lub wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez 
podatnika podatku rolnego 


 


















   
   
  
   
   
   
   
  
   
   

4. od autobusu 
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- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 2000 - 297 zł, 
b) równ lub wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez 
podatnika podatku rolnego 


 


















   
   
  
   
   
   
   
  
   
   

4. od autobusu 

















  

   

Poz. 4220, 4221

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych autobusy bez względu na ilość miejsc 
siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury 
fizycznej, sportu, turystyki, kultury, oświaty i wy-
chowania, pomocy społecznej – nie przeznaczonych 
na działalność gospodarczą.

§ 3. Podać treść niniejszej uchwały do publicznej 
wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kuźnia Raciborska

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/395/2009 Rady 
Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 paź-
dziernika 2009 r. w sprawie podatku od środków 
transportowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Manfred Wrona

4221

UCHWAŁA NR 376/XXXVI/10
RADY GMINY MYKANÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 
listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r 
nr 136 poz.969 z późn. zm.), Komunikatu Prezesa 

GUS z dnia 19 października 2010r w sprawie śred-
niej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2010r ( M.P. nr 76, poz. 960) oraz art. 
13 pkt 2 , art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
aktów prawnych ( t. j. z 2007r Dz. U. nr 68 poz. 449) 
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Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną 
jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 
obszarze Gminy Mykanów na rok 2011 do kwoty 
36,00 zł za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mykanowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący 
Rady Gminy Mykanów 

inż. Artur Kotynia

4222

UCHWAŁA NR XLV/414/10
RADY MIASTA W MYSZKOWIE

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 
41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, art. 7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych ( Tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 121 poz. 844 
z późn. zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych 
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych.( M.P. z dnia 6 sierpnia 2010r. Nr 55 poz. 
755 ). Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustalić następujące stawki podatku od nie-
ruchomości dla osób fizycznych, osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych ,w tym spółek nie po-
siadających osobowości prawnej.

1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m ²
powierzchni - 0,72 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha po-
wierzchni - 3,85 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ²
- 0,21 zł

2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 

- 0,57 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej od 1m ² powierzchni użytkowej - 18,89 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytko-

wej - 8,90 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
od 1 m² powierzchni użytkowej - 3,94 zł

e) pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej
- budynków garażowych - 6,56 zł
- budynków gospodarczych stanowiących 

własność osób fizycznych - 3,41 zł
- budynków zajętych na prowadzenie odpłat-

nej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego - 6,56 zł

- letniskowych - 6,56 zł
- pozostałych budynków - 6,56 zł
3) Od budowli - 2% ich wartości określonej na 

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

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości 
grunty, budynki lub ich części, budowle służące 
działalności statutowej publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, ochotniczych straży pożarnych za wy-
jątkiem gruntów, budynków lub ich części, budowli 
związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej oraz grunty zajęte na cmentarze komunalne

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXV/307/09 Rady 
Miasta Myszkowa z dnia 28 października 2009r. 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nierucho-
mości na 2010r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w ży-
cie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodnicząca Rady Miasta 
Urszula Motylewska
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4223

UCHWAŁA NR XLV/415/10
RADY MIASTA W MYSZKOWIE

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 10 ust. 1
i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w spra-
wie wysokości górnych granic stawek kwotowych 
w podatkach i opłatach lokalnych - Monitor Polski 
Nr 55 poz. 755 z dnia 6 sierpnia 2010 roku. Rada 
Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od 
środków transportowych na rok 2011

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 
ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 
635,00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1002,00 
zł

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 1305,00 zł
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 











  
  
  
  













  
  
  
  
  
  











  
  
  
  
  

3) Od cignika siodłowego i balastowego przystosowanego do uywania łcznie z przyczep lub naczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) powyej 3,5 tony i poniej 12 ton 
- do 7 ton - 1129,00 zł 
- powyej 7 ton i poniej 12 ton - 1580,00 zł 
b) równej lub wyszej ni 12 ton 











  
  
  
  
  











  
  
  

4) Od przyczepy lub naczepy: 
a) która łcznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln mas całkowit od 7 ton i poniej 12 ton 
z wyjtkiem zwizanej wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego - 960,00 zł 
b) która łcznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln mas całkowit równ lub wysz ni 12 ton, 
z wyjtkiem zwizanej wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego 
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3) Od cignika siodłowego i balastowego przystosowanego do uywania łcznie z przyczep lub naczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) powyej 3,5 tony i poniej 12 ton 
- do 7 ton - 1129,00 zł 
- powyej 7 ton i poniej 12 ton - 1580,00 zł 
b) równej lub wyszej ni 12 ton 











  
  
  
  
  











  
  
  

4) Od przyczepy lub naczepy: 
a) która łcznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln mas całkowit od 7 ton i poniej 12 ton 
z wyjtkiem zwizanej wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego - 960,00 zł 
b) która łcznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln mas całkowit równ lub wysz ni 12 ton, 
z wyjtkiem zwizanej wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego 

Poz. 4223











  
  
  











  
  
  
  











  
  

5) Od autobusów:
a) o liczbie miejsc siedzących mniej niż 30 - 

942,00 zł
b) o liczbie miejsc siedzących równej 30 i po-

wyżej - 1766,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku środki transportowe 
będące w posiadaniu Urzędu Miasta oraz Ochotni-
czych Straży Pożarnych.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Myszkowa 
nr XXXV/308/09 z dnia 28 października 2009 roku 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2010 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od 01.01.2011 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta 
Urszula Motylewska



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 263
Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 263
Dziennik Urzêdowy

– 20065 – Poz. 4224

4224

UCHWAŁA NR XLVIII/287/2010
RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz zastosowania zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, 
poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), 
art. 5 ust. 1-3, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 roku z póź-
niejszymi zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie gór-
nych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2011 r. (M. P. Nr 55, poz.755 z 2010 
roku) Rada Miasta i Gminy w Pilicy uchwala:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów za 1 m2 powierzchni:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej bez względu na sposób zaklasyfiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków - 0,73 zł

b) od pozostałych gruntów w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 0,27 zł

2) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych za 
1ha powierzchni - 4,15 zł

3) od budynków lub ich części od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej:

a) mieszkalnych - 0,54 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 19,01 zł

c) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - 9,56 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 4,25 zł

e) budynków letniskowych - 6,05 zł
f) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
- 3,71 zł

4) od budowli - 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku grunty, budynki lub 
ich części oraz budowle służące do:

a) zabezpieczenia przeciwpożarowego w gmi-
nie, z wyjątkiem wykorzystywanych na działalność 
gospodarczą,

b) utrzymania porządku w gminie, gospo-
darowania zasobami mieszkaniowymi oraz 
zaopatrzenia w wodę, będące w posiadaniu jed-
nostek organizacyjnych działających w formie 
zakładów budżetowych,

c) działalności kulturalnej w zakresie krajowej sie-
ci bibliotecznej będących gminnymi jednostkami,

d) publicznego ratownictwa medycznego,
e) realizacji zadań z tytułu opieki społecznej 

będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych 
gminy,

f) do ochrony bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego należące do państwowej policji.

g) obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
oświaty w gminie

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości 
grunty i budynki mieszkalne zasobu gminy, zajęte 
na potrzeby mieszkalnictwa.

3. Zwalnia się z podatku grunty, budynki i ich 
części oraz budowle, stanowiące mienie komunal-
ne nie oddane w posiadanie zależne.

4. Zwalnia się budynki mieszkalne związane 
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w rozu-
mieniu przepisów art. 2 ust. 1 ustawy o podatku 
rolnym z wyjątkiem wykorzystywanych do prowa-
dzenia działalności gospodarczej.

5. Zwalnia się grunty sklasyfikowane w ewiden-
cji gruntów i budynków jako tereny komunikacyjne 
– drogi oznaczone symbolem - „dr” nie podlegają-
ce wyłączeniu art.2 ust.3 pkt 4 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/226/2009 
z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia 
stawek podatku od nieruchomości oraz zastoso-
wania zwolnień od tego podatku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego i ma zastosowanie poczynając 
od 01.01.2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Jan Pająk
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UCHWAŁA NR XLIII/346/2010
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Na podstawie : art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, 
art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 10, 
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : 
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związ-
ku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 
lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku 
(M.P. Nr 55, poz. 755) i Obwieszczeniem Ministra 

Finansów z dnia 11 października 2010 roku w spra-
wie stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących w 2011. (M.P. Nr 75 , poz.950 ). 
Rada Miejska w Pszowie uchwala, co następuje : 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek po-
datku od środków transportowych (w złotych) :

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej pojazdu :

a) powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton :


 








   



  

b) równej lub wyszej ni 12 ton : 








  





  

   
  

   
   
  

2. od cigników siodłowych i balastowych przystosowanych do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a) od 3,5 tony i poniej 12 ton : 682,00 zł 
b) równej lub wyszej ni 12 ton : 








  





   
   
   
  

   
   
  

3. od przyczep i naczep z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika 
podatku rolnego, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit : 
a) od 7 ton i poniej 12 ton : 394,00 zł 
b) równej lub wyszej ni 12 ton : 
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b) równej lub wyszej ni 12 ton : 








  





  

   
  

   
   
  

2. od cigników siodłowych i balastowych przystosowanych do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a) od 3,5 tony i poniej 12 ton : 682,00 zł 
b) równej lub wyszej ni 12 ton : 








  





   
   
   
  

   
   
  

3. od przyczep i naczep z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika 
podatku rolnego, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit : 
a) od 7 ton i poniej 12 ton : 394,00 zł 
b) równej lub wyszej ni 12 ton : 

Poz. 4225








  





   
  

   
   
   
  

   
  

4. od autobusów, w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia :

a) mniej niż 30 miejsc : 672,00zł
b) równe lub wyższe niż 30 miejsc : 1.656,00zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków trans-
portowych pojazdy wykorzystywane dla potrzeb 
gminnych jednostek budżetowych oraz zakładów 
budżetowych, z wyjątkiem pojazdów, o których 
mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2010r. 
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/270/2009 Rady 
Miejskiej w Pszowie z dnia 6 listopada 2009 roku 
w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2010 rok .

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umiesz-
czenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Pszowie 

Weronika Lach-Witych



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 263
Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 263
Dziennik Urzêdowy

– 20068 – Poz. 4226

4226

UCHWAŁA NR XLIII/347/2010
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Pszów 
oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku 
z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 
lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. 
(M.P. Nr 55, poz. 755). Rada Miejska w Pszowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od 
nieruchomości ( w złotych ):

1. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych w tym garaży w budynkach 

mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej - 
0,59

2) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej 
- 19,45

3) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - od 1 m² powierzchni użyt-
kowej - 8,96

4) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
- od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,06

5) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
- od 1 m² powierzchni użytkowej - 6,54 z wyjąt-
kiem 

a) garaży - od 1 m² powierzchni użytkowej - 
6,05

b) budynków gospodarczych - od 1 m˛ po-
wierzchni użytkowej - 4,68

c) zajętych przez stowarzyszenia na potrzeby 
działalności statutowej - od 1 m² powierzchni użyt-
kowej - 4,99

2. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m˛ 
powierzchni - 0,75

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyj-

ne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 
- 3,90

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego - od 
1 m² powierzchni - 0,27

3. od budowli związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej - od ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych - 2 %

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. grunty, budowle, budynki lub ich części 

będące w posiadaniu lub użytkowaniu gminnych 
jednostek organizacyjnych działających w formie 
jednostek budżetowych, zakładów budżetowych 
oraz instytucji kultury, w stosunku do których Gmi-
na Pszów pełni funkcję organizatora, za wyjątkiem 
oddanych w posiadanie zależne w celu prowadze-
nia działalności gospodarczej.

2. grunty, budynki lub ich części zajęte na potrze-
by stowarzyszeń działających w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej .

3. grunty, budynki lub ich części wykorzystane 
na potrzeby ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego.

4. grunty, budynki lub ich części stanowiące wła-
sność gminy, za wyjątkiem oddanych w posiadanie 
zależne, z zastrzeżeniem ust.5.

5. grunty komunalne wydzierżawione przez gmi-
nę o powierzchni nieprzekraczającej 15m², w celu 
usytuowania na nich garaży.

6. grunty Skarbu Państwa będące w użytkowa-
niu wieczystym gminy Pszów.

7. grunty, budynki lub ich części będące w posia-
daniu stowarzyszeń nieprowadzących działalności 
gospodarczej.

8. grunty, oznaczone w geodezyjnej ewidencji 
gruntów jako drogi ( dr ), za wyjątkiem związanych 
z działalnością gospodarczą.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/269/2009 Rady 
Miejskiej w Pszowie z dnia 6 listopada 2009 roku 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieru-
chomości na terenie Miasta Pszów oraz zwolnień 
od podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta.
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§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umiesz-

Poz. 4226, 4227

czenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Pszowie 

Weronika Lach-Witych

4227

UCHWAŁA NR XLVIII/673/2010
RADY GMINY RUDZINIEC

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) 
Rada Gminy Rudziniec uchwala: 

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podat-

ku od jednego środka transportowego na terenie 
gminy Rudziniec na 2011 rok.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie 697,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.201,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.454,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:













  
  
  
   
   
   

3. Od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
- powyej 3,5 ton a poniej 12 ton 1.714,00 zł
4. Od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyszej ni 12 ton: 




















  
   
   
   
  
   
   
   

5. Od przyczepy i naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton 
i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku 
rolnego – 737,00 zł 

6. Od przyczepy i naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit równ lub 
wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku 
rolnego: 
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3. Od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
- powyej 3,5 ton a poniej 12 ton 1.714,00 zł
4. Od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyszej ni 12 ton: 




















  
   
   
   
  
   
   
   

5. Od przyczepy i naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton 
i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku 
rolnego – 737,00 zł 

6. Od przyczepy i naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit równ lub 
wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku 
rolnego: 
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7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.267,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.027,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/493/09 Rady 
Gminy Rudziniec z dnia 5 listopada 2009r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Rudziniec.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mo-
cą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Bernard Kukowka

4228

UCHWAŁA NR 810/LVII/2010
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011

Na podstawie:
-art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 

i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

-art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
- Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613)

-art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 
- Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmia-
nami) 

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowa-
niu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika 
postanawia:

§ 1. W uchwale nr 797/LVI/2010 Rady Miasta 
Rybnika z dnia 20 października 2010 roku w sprawie 
podatku od nieruchomości na rok 2011 wprowadza 
się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości 

od osób fizycznych w drodze inkasa w dzielnicy 
Zebrzydowice.”

2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na inkasenta wyznaczyć panią Bernadetę 

Wojaczek.”
3) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zobowiązać inkasenta do odprowadzania 

pobranych kwot podatku na rachunek Urzędu 
Miasta Rybnika, w terminie do 7 dni od pobrania 
podatku.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2011 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Jaszczuk
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4229

UCHWAŁA NR 811/LVII/2010
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie inkasa podatku rolnego od osób fizycznych 

Na podstawie:
-art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 

i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

-art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o po-
datku rolnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 
136, poz. 969 z późniejszymi zmianami)

-art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 
- Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmia-
nami) 

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowa-
niu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika 
postanawia:

§ 1. 1. Zarządzić pobór podatku od rolnego 
od osób fizycznych w drodze inkasa w dzielnicy 
Zebrzydowice.

2. Na inkasenta wyznaczyć panią Bernadetę 
Wojaczek.

3. Określić wynagrodzenie z tytułu inkasa w wy-
sokości 3% pobranych kwot.

4. Zobowiązać inkasenta do odprowadzania 
pobranych kwot podatku na rachunek Urzędu 
Miasta Rybnika, w terminie do 7 dni od pobrania 
podatku.

§ 2. Traci moc uchwała nr 208/XIV/2003 Rady 
Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2003 roku 
w sprawie inkasa podatku rolnego od osób fizycz-
nych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2011 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Jaszczuk

4230

UCHWAŁA NR XLIX/328/2010
RADY GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 
na terenie gminy Ślemień na rok 2011

2) od cignika siodłowego i balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1, art. 
41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591, z późn. zm.), art.10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 
613 z późn. zm.). Rada Gminy Ślemień uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek po-
datku od środków transportowych na rok 2011:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej:
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2) od cignika siodłowego i balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, 

3) Przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton 
i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego 
przyczepy lub naczepy – 606,00zł 
4) Przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit równ
lub wysz ni 12 ton z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika 
podatku rolnego. 
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3) Przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton 
i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego 
przyczepy lub naczepy – 606,00zł 
4) Przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit równ
lub wysz ni 12 ton z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika 
podatku rolnego. 

Poz. 4230
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§ 2. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych autobusy bez względu na ilość miejsc 
siedzących wykorzystywane wyłącznie dla celów 
nie związanych z działalnością gospodarczą w za-
kresie potrzeb oświaty, kultury fizycznej, turystyki 
oraz opieki społecznej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/247/2009 Rady 
Gminy Ślemień z dnia 4 listopada 2009r. w spra-
wie określenia wysokości stawek oraz zwolnień 
w podatku od środków transportowych na terenie 
Gminy Ślemień na rok 2010.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy.

§ 5. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
01.01.2011 roku.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplaka-
towanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy 
Ślemień.

Przewodniczący 
Rady Gminy w Ślemieniu 

Marek Micor

4231

UCHWAŁA NR XLIX/329/2010
RADY GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, 
budynków, budowli i gruntów na terenie gminy Ślemień na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 
613, z późn. zm.) Rada Gminy Ślemień uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podat-
ku od nieruchomości na terenie gminy Ślemień:

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części od 
1m2 powierzchni użytkowej    0,66zł

2) Od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na podstawie działalności gospodarczej od 1 m2 
powierzchni użytkowej   19,27

3) Od budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 
1 m2 powierzchni użytkowej   9,47

4) Od budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 
powierzchni użytkowej 4,27zł

5) Od pozostałych budynków w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytko-
wej 6,85zł

6) Od budowli lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej od wartości 
2%

7) Od 1 m2 powierzchni gruntów nie objętych 
przepisami o podatku rolnym lub leśnym

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków 0,75zł

b) od gruntów pod jeziorami zajętymi na zbior-
niki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych za 
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1 ha 4,15zł
c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizację pożytku 
publicznego 0,38zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 
grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich 
części służące wyłącznie :

a) prowadzeniu statutowej działalności oświa-
towej i kulturalnej.

b) potrzebom kultury fizycznej, turystyki, re-
kreacji i sportu, w tym prowadzeniu schronisk 
młodzieżowych.

c) potrzebom ochrony przeciwpożarowej.
d) świadczeniu usług komunalnych.
e) działalności z zakresu pomocy społecznej
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Ślemień 

Poz. 4231, 4232

Nr XXXVII/246/2009 z dnia 4 listopada 2009 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek oraz 
zwolnień w podatku od nieruchomości, budynków, 
budowli i gruntów na terenie gminy Ślemień na 
2010r

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 5. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2011 roku.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplaka-
towanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy 
Ślemień.

Przewodniczący 
Rady Gminy w Ślemieniu 

Marek Micor

4232

UCHWAŁA NR XLIX/330/2010
RADY GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów płatności 
oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Ślemień

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, ust. 1 art. 19 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późń. zm. ) 
Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Ślemień 
opłatę targową, którą pobiera się od:

- osób fizycznych 
- osób prawnych
- jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej
2. Opłatę pobiera się we wszelkich miejscach, 

w których dokonywana jest sprzedaż w szczególno-
ści z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, 
pojazdów samochodowych.

§ 2. 1. Ustala się następujące stawki dzienne 
opłaty targowej obowiązujące:

- przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, 
wiadra itp. w wysokości - 15,00

- przy sprzedaży z wozu konnego w wysokości 
- 17,00

- przy sprzedaży z samochodów osobowych, 
dostawczych, ciężarowych oraz przyczep, naczep 

w wysokości - 35,00
- przy sprzedaży dokonywanej ze stoiska (stra-

ganu) w wysokości - 37,00
- przy sprzedaży dokonanej ze stoiska (straganu) 

podczas imprez masowych w wysokości - 50,00

§ 3. 1. Opłata targowa jest pobierana w formie 
inkasa przez inkasenta.

2. Opłata targowa płatna jest gotówką u inka-
senta bezpośrednio na miejscu handlu.

3. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest 
urzędowe pokwitowanie wydane przez inkasenta.

4. Pobór opłaty targowej w drodze inkasa na 
terenie Gminy Ślemień dokonuje inkasent – osoba 
fizyczna, Pani Maria Zyzańska.

5. Inkasent pobierający opłatę targową rozlicza 
się w terminie czterech dni po upływie miesiąca, 
w którym zainkasował opłatę, będąc zobowiązany 
wpłacić pobraną kwotę w kasie Urzędu Gminy lub 
odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

6. Za pobór opłaty targowej przysługuje inka-
sentowi wynagrodzenie w wysokości 5 % pobranej 
opłaty. Wynagrodzenie to będzie płatne w ciągu 
30 dni od dnia rozliczenia pobranej opłaty przez 
inkasenta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
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Gminy Ślemień.

§ 5. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
01.01.2011 roku.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplaka-
towanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy 
Ślemień oraz zamieszczeniu w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Przewodniczący 
Rady Gminy w Ślemieniu 

Marek Micor

4233

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1075/10
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień 
od tego podatku na 2011 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 5 ust. 1 i 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) oraz obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w spra-
wie górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 55, 
poz.755), po zaopiniowaniu przez Komisję Finan-
sów Publicznych Rada Miasta Tychy określa: 

§ 1. 1. Wysokość rocznych stawek podatku od 
nieruchomości od 1 m² powierzchni użytkowej:

a) od budynków mieszkalnych lub ich części: 
0,67 zł.

b) od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej    21,05 zł.

c) od budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9,82 zł.
d) od budynków lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych   4,27 zł.

e) od pozostałych budynków lub ich części, 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego     4,78 zł.

f) od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków pozostałych lub ich części związanych 
z boiskami sportowymi, za wyjątkiem oddanych 
w posiadanie innym podmiotom na podstawie 
umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej         2,10 zł.

2. Wysokość stawki podatku od budowli lub ich 
części związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna 
określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 oraz ust. 
3-7 ustawy podatkach i opłatach lokalnych  

2% ich wartości
3. Stawki podatku od powierzchni gruntów 

wynoszące rocznie:
a) od gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
od 1 m² powierzchni         0,80 zł.

b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 
1 ha powierzchni          4,15 zł.

c) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1 m˛ powierzchni     0,35 zł.

d) od pozostałych gruntów zajętych pod drogi 
wewnętrzne, w rozumieniu przepisów o drogach 
publicznych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów 
i budynków jako drogi publiczne i oznaczone symbo-
lem geodezyjnym „dr” od 1 m˛ powierzchni 

0,19 zł.
e) od gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków oraz od gruntów pozostałych zajętych pod 
boiska sportowe, za wyjątkiem oddanych w po-
siadanie innym podmiotom na podstawie umów 
cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności 
gospodarczej od 1 m² powierzchni   0,10 zł.

§ 2. Zwolnić od podatku od nieruchomości: 
1) budynki, budowle i grunty pozostające we 

władaniu rad osiedli;
2) budynki, budowle i grunty służące lecznictwu 

zamkniętemu na udzielanie świadczeń zdrowot-
nych, za wyjątkiem oddanych w posiadanie innym 
podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych 
w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
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3) grunty zajęte pod część grzebalną cmenta-
rzy.

§ 3. 1. Stawki określone w §1 pkt 1f) oraz pkt 
3e) w odniesieniu do podatników prowadzących 
działalność gospodarczą bez względu na formę 
organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania 
stanowią pomoc de minimis, która jest zwolniona 
z wymogu notyfikacji, ze względu na spełnienie 
warunków określonych w rozporządzeniu Komisji 
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de mi-
nimis (Dz. Urz. WE L 379 z dnia 28.12.2006 r.).

2. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy de minimis jest różnica pomiędzy de minimis
stawką określoną w § 1 pkt 1b) lub pkt 1e), a stawką 
przewidzianą w § 1 pkt 1f) oraz różnica pomiędzy 
stawką określoną w § 1 pkt 3a) lub 3c), a stawką 
przewidzianą w § 1 pkt 3e).

3. Uchwały nie stosuje się do pomocy udziela-
nej w zakresie określonym w art. 1 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 
r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do 
pomocy de minimis.

§ 4. W przypadku nabycia przez podatnika 
uprawnień do zwolnienia z podatku od nieruchomo-
ści, określonego w § 2 uchwały lub zastosowania 
stawki przewidzianej w § 1 pkt 1f) i pkt 3e) jest 
on zobowiązany, w terminie do dnia 15 stycznia 
danego roku kalendarzowego do przedłożenia 
Prezydentowi Miasta Tychy: 

1) deklaracji na podatek od nieruchomości 
lub informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych w przypadku osób fizycznych, na 
obowiązujących w danym roku podatkowym dru-
kach, z wykazaniem nieruchomości podlegających 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz 
zwolnionych na podstawie § 2 uchwały,

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de mini-
mis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się 
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, 
albo oświadczenia o wielkości pomocy de mini-
mis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 
W przypadku zmian wartości udzielonych pomocy 
de minimis podatnik uprawniony do zwolnienia 
zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia stwier-
dzenia tego faktu poinformować o tym Prezydenta 
Miasta Tychy,

3) informacji niezbędnych do udzielenia po-
mocy de minimis, których zakres został określony 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawia-
nych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

§ 5. 1. W przypadku utraty warunków uprawnia-
jących do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany 
powiadomić o tym pisemnie Prezydenta Miasta 
Tychy, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia 
okoliczności powodujących utratę prawa do 
zwolnienia.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, traci pra-
wo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym wystąpiły 
okoliczności powodujące utratę prawa do zwol-
nienia.

3. Podatnikowi, nie będącemu osobą fizyczną, 
który utracił prawo do zwolnienia i jednocześnie 
nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1, 
Prezydent Miasta Tychy decyzją określi wysokość 
zobowiązania podatkowego w podatku od nie-
ruchomości za okres, w którym utracił prawo do 
zwolnienia. W przypadku osoby fizycznej, Prezy-
dent Miasta Tychy, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), wyda decyzję 
ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego 
za okres od utraty prawa do zwolnienia.

4. Podatnik, który wprowadził w błąd organ 
podatkowy, co do spełnienia warunków upraw-
niających do uzyskania zwolnienia, traci prawo 
do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał 
z tego zwolnienia. Podatnikowi nie będącemu 
osobą fizyczną Prezydent Miasta Tychy decyzją 
określi wysokość zobowiązania podatkowego 
w podatku od nieruchomości za okres od po-
czątku korzystania ze zwolnienia. W przypadku 
osoby fizycznej, Prezydent Miasta Tychy, zgodnie 
z art. 69 ustawy - Ordynacja podatkowa wyda 
decyzję, w której ustali wysokość zobowiązania 
podatkowego za okres od początku korzystania 
ze zwolnienia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Tychy. 

§ 7. Traci moc uchwała nr 0150/XXXV/794/09 
Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2010 
rok obowiązujących na terenie gminy Tychy. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i dotyczy roku 2011. 

Przewodniczący 
Rady Miasta Tychy 

mgr Zygmunt Marczuk

Poz. 4233
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UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1076/10
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok 
obowiązujących na terenie gminy Tychy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ),
art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613), 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. z 2010 r. Nr 55, poz. 755) 
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 
października 2010 r. w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych obowiązujących w 2011 r. 
( M. P. z 2010 r. Nr 75, poz. 950 ) po zaopiniowaniu 
przez Komisję Finansów Publicznych Rada Miasta 
Tychy określa: 

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od 
środków transportowych, w brzmieniu jak w za-
łączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-

towi Miasta Tychy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 0150/XXXV/795/09 
Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na 2010 rok obowią-
zujących na terenie miasta Tychy oraz uchwała 
nr 0150/XXXVI/823/09 Rady Miasta Tychy z dnia 
26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr 0150/XXXV/795/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 
października 2009 roku w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od środków transportowych na 
2010 rok obowiązujących na terenie miasta Tychy 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i dotyczy roku podatko-
wego 2011. 

Przewodniczący 
Rady Miasta Tychy 

mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/1076/10

Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010 r.





 

 
  
  
  
  

 













 

   
   

   
   

   
   

        
       

 

 
 

 















 

   
   

   
   


                                                          
1Warunkiem zakwalifikowania pojazdu jako posiadajcego zawieszenie pneumatyczne lub równowane jest dostarczenie organowi podatkowemu 
stosownych dokumentów potwierdzajcych stan faktyczny. 
2Warunkiem zakwalifikowania cignika jako posiadajcego zawieszenie pneumatyczne lub równowane jest dostarczenie organowi podatkowemu 
stosownych dokumentów potwierdzajcych stan faktyczny. 
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1Warunkiem zakwalifikowania pojazdu jako posiadajcego zawieszenie pneumatyczne lub równowane jest dostarczenie organowi podatkowemu 
stosownych dokumentów potwierdzajcych stan faktyczny. 
2Warunkiem zakwalifikowania cignika jako posiadajcego zawieszenie pneumatyczne lub równowane jest dostarczenie organowi podatkowemu 
stosownych dokumentów potwierdzajcych stan faktyczny. 

Poz. 4234

         


 

 
 

 
















 

   
   

   
   
   
   

   
   



 
 
 
                                                          
3Warunkiem zakwalifikowania przyczepy lub naczepy jako posiadajcej zawieszenie pneumatyczne lub równowane jest dostarczenie organowi 
podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzajcych stan faktyczny. 
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1) Warunkiem zakwalifikowania pojazdu jako posiadającego zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostar-
czenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny.

2) Warunkiem zakwalifikowania ciągnika jako posiadającego zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostar-
czenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny.

3) Warunkiem zakwalifikowania przyczepy lub naczepy jako posiadającej zawieszenie pneumatyczne lub równoważne 
jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny.

         


 

 
 

 
















 

   
   

   
   
   
   

   
   



 
 
 
                                                          
3Warunkiem zakwalifikowania przyczepy lub naczepy jako posiadajcej zawieszenie pneumatyczne lub równowane jest dostarczenie organowi 
podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzajcych stan faktyczny. 


Poz. 4234, 4235

4235

UCHWAŁA NR LI/636/2010
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od budynków, 
budowli i gruntów na rok 2011 oraz zwolnień w podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz.1591z późn. zm.), art. 5 ust.1, ust. 3, ust. 4 i 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa 
dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. 
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla 
niektórych typów transportu kombinowanego to-
warów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. 
WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE 
z 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat 
za użytkowania niektórych typów infrastruktu-

ry 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 jed-
nolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póżn. zm.), 
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 
2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwoto-
wych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M. P. 
z dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 55, poz. 755) oraz art. 
4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 17, 
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poz. 95 z późn. zm.) Rada Miasta Wisły uchwala 
co następuje:

§ 1. określa się następujące stawki podatku 
od nieruchomości dla podmiotów wymienionych 
w art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych od budynków, budowli i gruntów na rok 2011 
obowiązujące na terenie miasta Wisła w sposób 
następujący:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 
1 m2 powierzchni użytkowej rocznie 0,64 zł.

2. Od garaży znajdujących się w budynkach 
mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 
rocznie 0,64 zł.

3. Od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 
powierzchni użytkowej rocznie 19,45 zł.

4. Od budynków lub ich części związanych 
z wynajmem pokoi gościnnych oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na wynajmem 
pokoi gościnnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 
rocznie 19,45 zł.

5. Od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m 2 po-
wierzchni użytkowej rocznie 4,27 zł.

6. Od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 
1 m2 powierzchni użytkowej rocznie 9,82 zł.

7. Od budynków gospodarczych lub ich części, 
trwale związanych z gruntem od 1 m2 powierzchni 
użytkowej rocznie 5,80 zł.

8. Od garaży wolno stojących trwale związanych 
z gruntem od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie 
5,80 zł.

9. Od pozostałych budynków lub ich części, 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej rocznie 5,80 zł.

10. Od budowli - 2 % ich wartości rocznie 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 
3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

11. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 
powierzchni rocznie 0,73 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha po-
wierzchni rocznie 4,15 zł.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego od 
1 m2 powierzchni rocznie 0,28 zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. budynki i grunty zajęte na działalność ochrony 
przeciwpożarowej, za wyjątkiem części związanych 
z działalnością gospodarczą,

2. budynki, budowle i grunty będące w dyspo-
zycji instytucji kultury,

3. budynki lub ich części i grunty stanowiące 
mienie komunalne Gminy Wisła, za wyjątkiem za-
jętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

4. budynki, budowle i grunty stanowiące mienie 
komunalne Gminy Wisła nie oddane w posiadanie 
zależne,

5. budowle stanowiące mienie komunalne 
Gminy Wisła, wykorzystywane do odprowadzania 
i oczyszczania ścieków,

6. budowle na obiektach sportowych stanowiące 
trybuny wraz z zadaszeniem oraz bieżnie,

7. grunty będące własnością osób fizycznych lub 
osób prawnych przekazane gminie w posiadanie 
zależne.

§ 3. 1. Pomoc udzielana przedsiębiorcy na mocy 
§ 2 pkt 6 stanowi pomoc de minimis i stosuje się 
do niej przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sto-
sowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis 
(DZ. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

2. Pomoc udzielona w niniejszej uchwale dla 
jednego przedsiębiorcy łącznie z pomocą udzieloną 
z innych źródeł w bieżącym roku kalendarzowym 
i dwóch poprzednich latach kalendarzowych nie 
może przekroczyć kwoty 200.000 Euro brutto, a dla 
działających w sektorze transportu drogowego 
kwoty 100.000 Euro brutto.

3. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania 
w obszarach oznaczonych w art. 1 rozporządzenia 
Komisji WE Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odnie-
sieniu do pomocy w ramach zasady de minimis.

4. Przedsiębiorca ubiegając się o zwolnie-
nie o którym mowa w § 2 pkt 6 ma obowiązek 
przedłożyć do dnia 15 stycznia danego roku po-
datkowego:

a) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy 
de minimis lub oświadczenie o wielkości otrzymanej 
pomocy de minimis w bieżącym roku kalenda-
rzowym i dwóch poprzedzających go latach albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy

b) wypełniony formularz informacji przedsta-
wianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
którego wzór określono w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie za-
kresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis.

c) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich 
lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami 
o rachunkowości.

5. W przypadku przekroczenia pułapu do-
puszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na 
niedopełnienie obowiązków określonych w § 3 pkt 4

Poz. 4235
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przedsiębiorca nie może skorzystać ze zwolnie-
nia.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta Wisły Nr 
XXXVI/449/2009 z dnia 29 października 2009 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów 
na rok 2010 oraz zwolnień w podatku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Wisły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach 
ogłoszeń w Zarządach Osiedli.

Przewodniczący Rady  
Tomasz Bujok

4236

UCHWAŁA NR LI/637/2010
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi 
zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych; niniejsza ustawa dokonuje w zakresie 
swojej regulacji wdrożenia następujących 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 1999r. 
w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektó-
rych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 
(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące 
ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamiesz-
czone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania 
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wyda-
nie specjalne; tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, 
poz. 613 z późniejszymi zmianami), Obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2011 r. (M. P. z dnia 6 sierpnia 2010 r. 
Nr 55, poz. 755), Obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek po-
datku od środków transportowych obowiązujących 
w 2011 r. oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późniejszymi zmianami) 
Rada Miasta Wisły uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek po-
datku od środków transportowych na rok 2011:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

 
 








 



  




  


   




  

b) równej lub wyszej ni 12 ton 






  





 
   
   


 

   
   
   


 

   
   
   

2. od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniej 12 ton 

 
 





  

  

b) równej lub wyszej ni 12 ton  
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b) równej lub wyszej ni 12 ton 






  





 
   
   


 

   
   
   


 

   
   
   

2. od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniej 12 ton 

 
 





  

  

b) równej lub wyszej ni 12 ton  
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3. Przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton 
i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku 
rolnego 
- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wczeniej - 1.250 zł 
- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995 - 1.040 zł 
4. Przyczepy, lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit równ lub 
wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku 
rolnego 






  





 
   
   


 

   
   
   
   


 

   
   

5. Autobusy 
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3. Przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton 
i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku 
rolnego 
- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wczeniej - 1.250 zł 
- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995 - 1.040 zł 
4. Przyczepy, lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit równ lub 
wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku 
rolnego 






  





 
   
   


 

   
   
   
   


 

   
   

5. Autobusy 
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§ 2. Stosowanie stawek dla samochodów 
ciężarowych o których mowa w § 1 pkt 1a oraz au-
tobusów o których mowa w § 1 pkt 5 posiadających 
certyfikat EURO, może nastąpić wyłącznie pod wa-
runkiem przedstawienia organowi podatkowemu 
dokumentów potwierdzających powyższy fakt.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Wisły.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta Wisły nr 
XXXVI/450/2009 z dnia 29 października 2009 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na rok 2010.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku 
Urzędowym, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2011 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń 
w Zarządach Osiedli .

Przewodniczący Rady 
Tomasz Bujok
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UCHWAŁA NR LI/638/2010
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej na rok 2011 
oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) art.17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 
pkt 1 lit b) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa 
dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. 
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla 
niektórych typów transportu kombinowanego to-
warów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. 
WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE 
z 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za 
użytkowania 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 ogło-
szenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne (tekst jednolity 
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późniejszymi zmia-
nami) art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 
r. Nr 17, poz. 95 z późniejszymi zmianami), uchwały 
Nr XX/259/2008 Rady Miasta Wisły z dnia 27 maja 
2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których 
pobiera się opłatę miejscową oraz Obwieszcze-
nia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z dnia 
6 sierpnia 2010 r. Nr 55, poz. 755) Rada Miasta Wisły 
uchwala co następuje:

§ 1. określa się dzienne stawki opłaty miejsco-

wej na rok 2011 w sposób następujący:
1. Od osób fizycznych przebywających dłużej niż 

dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub 
szkoleniowych za każdy dzień pobytu 1,90 zł

2. Od dzieci i uczącej się młodzieży oraz renci-
stów i emerytów przebywających dłużej niż dobę 
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szko-
leniowych za każdy dzień pobytu w miesiącach:

1) marcu, kwietniu, październiku i listopadzie 
0,50 zł

2) styczniu, lutym, maju, czerwcu, lipcu, sierp-
niu, wrześniu i grudniu 1,00 zł

§ 2. 1. Zarządzić pobór opłaty miejscowej w dro-
dze inkasa przez inkasentów.

2. Inkasentów opłaty miejscowej oraz wysokość 
wynagrodzenia za inkaso ustala się w odrębnej 
uchwale.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Wisły.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta Wisły Nr 
XXXVI/451/2009 z dnia 29 października 2009 r. 
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek 
opłaty miejscowej na rok 2010 oraz zarządzenia 
poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach 
ogłoszeń w Zarządach Osiedli.

Przewodniczący Rady 
Tomasz Bujok

4238

UCHWAŁA NR LI/639/2010
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Wisły Nr XXXVI/452/2009 z dnia 29 października 2009 r. 
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Wisły opłaty od posiadania psów, określenia wysokości 

stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru 
oraz określenia terminów płatności oraz zwolnień w opłacie od posiadania psów na 2010 r.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.), art. 5 ust.1, ust. 3, ust. 4 
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa 
dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. 
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla 
niektórych typów transportu kombinowanego to-
warów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. 
WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE 
z 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za 
użytkowania 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 ogło-
szenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 4
ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 17, 
poz. 95 z późn. zm.) Rada Miasta Wisły uchwala 
co następuje:

§ 1. Traci moc uchwała Rady Miasta Wisły Nr 
XXXVI/452/2009 z dnia 29 października 2009 r. 
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Wisły 
opłaty od posiadania psów, określenia wysokości 
stawki opłaty od posiadania psów, określenia za-
sad ustalania i poboru oraz określenia terminów 
płatności oraz zwolnień w opłacie od posiadania 
psów na 2010r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Wisły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach 
ogłoszeń w Zarządach Osiedli.

Przewodniczący Rady 
Tomasz Bujok
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UCHWAŁA NR LI/640/2010
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej 
na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, 
z późn. zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniej-
sza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Euro-
pejskich : dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 
1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad 
dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi ( Dz. 
Urz. WEL 368 z 17.12.1992r. ) 2) dyrektywy 1999/
62/WE z 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania 
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WEL 187 
z 20.07.1999r. ). 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 jed-
nolity: Dz.U. z 2006r. nr 121, poz. 844, nr 220, poz. 
1601, nr 225, poz. 1635, nr 245, poz. 1775, nr 249, 

poz. 1828, nr 251, poz. 1847; z 2008r. nr 93, poz. 
585, nr 116, poz. 730, z 2009r. nr 56, poz. 458, nr 
223, poz. 1463, art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: 
Dz.U.z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zmianami ), art. 4
ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych ( Dz. U. nr 62, poz. 718 ) oraz uchwały 
nr XX/259/2008 Rady Miasta Wisły z dnia 27 maja 
2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w któ-
rych pobiera się opłatę miejscową Rada Miasta 
Wisły uchwala co następuje:

§ 1. 1. Inkasentami opłaty miejscowej od osób 
fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycz-
nych na terenie Miasta Wisły w pensjonatach oraz 
prywatnych kwaterach określa się:

1) Panią Annę Słowiok
2) Pana Szymona Cieślara
2. Określa się dla inkasenta opłaty miejscowej 

wskazanego w § 1 ust.1 wynagrodzenie prowizyjne 
w wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.
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§ 2. 1. Określa się inkasentów opłaty miejsco-
wej od osób fizycznych przebywających dłużej niż 
dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych 
lub turystycznych na terenie Miasta Wisły:

1) Pani BUJOK Jolanta - dla OSW „REGLE”
2) Pani BIELESZ-JUROSZEK Iwona - dla Hotelu 

„PATRIA” 
3) Pani BODYNEK Ewa - dla DW „RADIOLA”
4) Pani BUJOK Irena - dla DW „RYMER”
5) Pani CIEŚLAR Alicja - dla Gospodarstwa 

Pomocniczego Kancelarii Prezydenta RP – „ZAME-– „ZAME-–
CZEK” w Wiśle

6) Pani CIEŚLAR Beata - dla Hotelu „STOK”
7) Pani CIEŚLAR Danuta - dla DW „LIMBA”
8) Pani CIEŚLAR Joanna - dla CR i R „JUBILAT”
9) Pani CIEŚLAR Renata - dla DW „BESKIDY”
10) Pani CIMEK Wiesława - dla Schroniska „STO-

ŻEK”
11) Pani CHOCHÓR Grażyna - dla Hotelu „PO-

LONIA”
12) Pani DZIUROK Stefania - dla DW „KON-

TAKT”
13) Pani DUBAS Marzena - dla DW „SMREK”
14) Pan KALINOWSKI Bartłomiej - dla Schroniska 

„PRZYSŁUP”
15) 15) Pan KARASIEWICZ Zdzisław - dla obiektu 

przy ul. Cieńków
16) Pan KĘDZIERSKI Jan - dla DW „GRACJA-

NA”
17) Pani KORZYŃSKA Katarzyna - dla OSW 

„HALNY”
18) Pani KOZIOŁ Barbara - dla DW „MALINKA”
19) Pan KUCIERSKI Stefan - dla DW „POD BA-

RANIĄ”
20) Pan KUŚMIERZ Krzysztof - dla Obiektu „WI-

ŚLANY RAJ”
21) Pan KWIATKOWSKI Zbigniew - dla Hotelu 

„GAWRA”
22) Pan LEGIERSKI Jan - dla Campingu ul. Bu-

kowa
23) Pani LUBER Agnieszka - dla DW „OGRODZI-

SKO”
24) Pani MACURA Sabina - dla Pensjonatu „SI-

LESIA”
25) Pani MIŚKIEWICZ Mirosława - dla DW „OSTO-

JA”
26) Pan MITRĘGA Jan - dla DW. „FAWENT”
27) Pani PACURA Iwona - dla Ośrodka Szkolenio-

wego „EWA”
28) Pani PILCH Aleksandra - dla Ośrodka „PRZED-

WIOŚNIE”
29) Pani PILCH Danuta - dla Hotelu „VESTINA”
30) 30) Pani PILCH Magdalena - dla CKiR „GEO-

VITA”
31) Pani PILCH Renata - dla Ośrodka „START”
32) Pani PINKAS Alicja - dla „ZBIORNIKA WOD-

NEGO”
33) Pani PUDA Ewa - dla DW „KŁOS”„
34) Pani PODŻORSKA Marta - dla obiektu „ENION 

„S.A.

35) Pani POLOK Danuta - dla DW „CISÓWKA”
36) Pani RUCIŃSKA Maria - dla DW „UŚMIECH”
37) Pani RASZKA Jolanta - dla DW „BRUCLIK”
38) Pani SCHIRMEISEN Anna - dla Pensjonatu 

„BIAŁY DWOREK”
39) Pani SZARZEC Helena - dla DW „SFINKS”
40) Pani SZWEDO Ewa - dla Pensjonatu „STRU-

MYCZEK”
41) Pani ŚCIBISZ Grażyna - dla OW „STOR-

CZYK”
42) Pani SKURZOK Agnieszka - dla Hostelu „KRO-

KUS”
43) Pani WISEŁKA Emilia - dla DW „SZAROTKA”
44) Pani ZGORZELSKA Alina - dla DW „MITUR”
45) Pani ZBROŃSKA Agnieszka - dla Ośrodka 

„RELAKS”
46) Pan ZIELONKA Wiesław - dla DW „JODŁA”
47) Hotel “GOŁĘBIEWSKI” - dla Hotelu „GOŁĘ-

BIEWSKI” 43-460 Wisła, Al.Ks.Bp.J. Bursche 3
48) K.P.T.W. “NATURA TOUR” Sp. z o.o. w Gdań-

sku Biuro Bazy Własnej w Warszawie 03 – 734 
Warszawa, ul. Kijowska 14 - dla DW „SOSNA”

49) HK Zakład Usługowo-Handlowy„Partner” Sp. 
z o.o. - dla DW „IZABELA”

50) Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więzien-
nej w Wiśle,43 – 460 Wisła, ul. Wodna 3 - dla OSW – 460 Wisła, ul. Wodna 3 - dla OSW –
„ZIMOWIT”

51) Dom Turysty „ NAD ZAPORĄ „ – 43-460 Wisła, – 43-460 Wisła, –
ul. Czarne 3 - dla Domu Turysty „ NAD ZAPORĄ „

52) POD JEDLAMI” Sp. z o.o. ul. Chorzowska 50, 
40-121 Katowice – dla Hotelu „ POD JEDLAMI” i OW – dla Hotelu „ POD JEDLAMI” i OW –
„ TURNIA” w Wiśle.

2. Określa się dla inkasentów wskazanych w § 2
wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5% od za-
inkasowanej kwoty.

§ 3. Inkasentem opłaty miejscowej jest również 
pracownik referatu finansowego urzędu miejskiego 
pełniący obowiązki kasjera w stosunku do osób nie 
korzystających z usług zakwaterowania w ośrod-
kach wymienionych w § 1 i 2. Osoby te uiszczają 
opłatę miejscową w kasie Urzędu Miejskiego w Wi-
śle najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.

§ 4. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasenci 
wymienieni w § 1 i 2 wpłacają do kasy Urzędu lub 
przekazują na rachunek bankowy Miasta Wisła nie 
później niż w terminie do 10 - go każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Wisły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicy ogłoszeń 
w Zarządach Osiedli.

Przewodniczący Rady  
Tomasz Bujok

Poz. 4239
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UCHWAŁA NR XL/388/10
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i pkt 15, art. 40 
ust. 1, art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5,
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 249,poz.1828) oraz 
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 
2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwoto-
wych w podatkach i opłatach lokalnych (MP. Nr 55 
poz. 755) Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala: 

§ 1. Podatek od nieruchomości wynosi rocz-
nie:

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 
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 prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18 
zł od 1 m² powierzchni;

2. Od budynków i ich części:
a) mieszkalnych – 0,64 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 – 19,50 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 powierzchni 
użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych – 4,17 zł od 1 m² powierzchni użyt-
kowej,

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – 6,10 
zł od 1 m² powierzchni;

3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na 
podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomo-
ści;

1. grunty, budynki lub ich części oraz budowle 
wykorzystywane na potrzeby policji

2. grunty, budynki zajęte na potrzeby jednostek 
OSP za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej

3. grunty komunalne stanowiące własność 
gminy za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej

4. grunty i budynki zajęte na potrzeby gminnych 
instytucji kultury za wyjątkiem części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Wręczyca 
Wielka Nr XXXII/275/09 z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Wręczyca Wielka.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogło-
szeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 
Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycz-
nia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Prubant

4241

UCHWAŁA NR XL/389/10
 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie podatku od środków transportowych
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Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 8 i pkt 15, art. 40 
ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 
ust.1 i 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844, Nr 249, poz. 1828) oraz Obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r.

Poz. 4241

w sprawie górnych granic stawek kwotowych w po-
datkach i opłatach lokalnych (MP. Nr 55 poz. 755) 
Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala: 

§ 1. Określa sie wysokość stawek podatku od 
środków transportowych na 2011 r.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej:
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogło-
szeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Prubant

4242

UCHWAŁA NR XLIII/400/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych na 2011 rok

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. 
tekst Dz. U. 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. 7 17, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; 
z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; 
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. 
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) 
i art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz.620), 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć stawki podatku od nieruchomości 

wg załącznika Nr 1 oraz stawki podatku od środków 
transportowych wg załącznika Nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycz-
nia 2011r.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz 
ogłoszeniu przez rozplakatowanie na terenie Gminy 
Zebrzydowice.

Przewodniczący 
Rady Gminy Zebrzydowice 

mgr Kazimierz Grygierek
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/400/10
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 października 2010 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/400/10
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 października 2010 r.
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§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące własność Gminy.

4243

UCHWAŁA NR XLIII/401/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: 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; 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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, 
poz. 675) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, 
poz. 620), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1. Budynki stanowiące własność mienia komu-
nalnego gminy za wyjątkiem nieruchomości lub 
ich części oddanych w dzierżawę na podstawie 
umowy zawartej z właścicielem nieruchomości lub 
poddzierżawionych osobom trzecim.

2. Cmentarze komunalne, kapliczki i krzyże 
przydrożne.

3. Piwnice w budynkach mieszkalnych za 
wyjątkiem pomieszczeń zajętych na garaże oraz 
pomieszczeń związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej.

4. Strychy, za wyjątkiem zajętych na cele miesz-
kalne lub wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności gospodarczej.

5. Grunty stanowiące własność mienia komu-
nalnego gminy za wyjątkiem gruntów oddanych 
w dzierżawę.

6. Grunty i budowle stanowiące własność 
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mienia komunalnego gminy oddane w dzierżawę 
z przeznaczeniem na cele rekreacyjno - sportowe 
za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej.

7. Stanowiące własność mienia komunalne-
go budowle wykorzystywane bezpośrednio do 
wytwarzania wody pitnej, budowle służące do 
odprowadzania i oczyszczania ścieków, budynki 
lub ich części bezpośrednio związane z procesem 
poboru i uzdatniania wody.

8. Pozostałe grunty, za wyjątkiem związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, okre-
ślone w ewidencji gruntów i budynków jako: 

- drogi (oznaczone symbolem – dr) 
- rowy (oznaczone symbolem – W) 
- tereny różne (oznaczone symbolem - Tr ) 

Poz. 4243, 4244

zajęte pod pasy drogi granicznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zebrzydowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycz-
nia 2011 r. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez 
rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowi-
ce. 

Przewodniczący 
Rady Gminy Zebrzydowice 

mgr Kazimierz Grygierek

4244

UCHWAŁA NR XLIII/402/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: 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; 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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art.7 
ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620), zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje zwolnienia 
od podatku od nieruchomości związane z nowo 
uruchomioną działalnością gospodarczą oraz 
poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności 
gospodarczej stanowiące pomoc de minimis 
w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 
1998/2006 z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania 
art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. 
UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.). 

§ 2. Wartość zwolnienia od podatku od nierucho-
mości łącznie z wartością innej pomocy de minimis 
uzyskanej przez podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą w dowolnie ustalonym okresie trzech 
lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty sta-
nowiącej równowartość 200 tys. Euro, w przypadku 

podmiotu gospodarczego działającego w sektorze 
transportu drogowego – 100 tys. Euro. 

§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomo-
ści budynki lub ich części, budowle lub ich części 
i grunty zajęte na prowadzenie nowo uruchomionej 
działalności gospodarczej, z wyłączeniem działal-
ności handlowej. 

2. Przez nowo uruchomioną działalność go-
spodarczą rozumie się działalność gospodarczą 
podjętą na terenie Gminy Zebrzydowice przez pod-
miot, który w roku poprzedzającym rok podatkowy 
nie prowadził działalności gospodarczej innej niż 
rolnicza lub leśna. Za nowo uruchomioną działal-
ność gospodarczą nie uważa się przypadków, gdy 
działalność gospodarcza podejmowana jest w na-
stępstwie zmiany właściciela lub zmiany formy 
prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, 
a także zmiany firmy. 

§ 4. Zwolnienie stosowane jest poczynając od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym rozpoczęto działalność, a jeżeli 
działalność rozpoczęto w nowo wybudowanym 
budynku lub jego części, albo budowli lub jej części, 
poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego. 

§ 5. Zwolnienie przysługuje na okres: 
1) 1 roku podatnikom, którzy łącznie spełniają 

warunki:
a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie 

działalności gospodarczej,
b) zatrudnią minimum 5 pracowników
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c) w roku poprzedzającym rok podatkowy nie 
prowadzili działalności innej niż rolnicza lub le-
śna;

2) 2 lata podatnikom, którzy łącznie spełniają 
warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie 
działalności gospodarczej

b) zatrudnią minimum 15 pracowników,
c) w roku poprzedzającym rok podatkowy nie 

prowadzili działalności innej niż rolnicza lub leśna;
3) 3 lata podatnikom, którzy łącznie spełniają 

warunki:
a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie 

działalności gospodarczej,
b) zatrudnią minimum 25 pracowników,
c) w roku poprzedzającym rok podatkowy nie 

prowadzili działalności innej niż rolnicza lub leśna.

§ 6. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 
nowo wybudowane i oddane do użytkowania 
budynki lub ich części, służące prowadzeniu dotych-
czasowej działalności gospodarczej z wyłączeniem 
działalności handlowej. Zwolnienie przysługuje od 
dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym 
rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części 
i przyznawane jest: 

1) na okres 1 roku, jeżeli podatnik zwiększy 
o 15% poziom zatrudnienia istniejącego przed 
dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia 
i utrzyma ten poziom w okresie 3 lat;

2) na okres 2 lat, jeżeli podatnik zwiększy o 25% 
poziom zatrudnienia istniejącego przed dniem 
rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma 
ten poziom w okresie 4 lat;

3) na okres 3 lat, jeżeli podatnik zwiększy o 50% 
poziom zatrudnienia istniejącego przed dniem 
rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma 
ten poziom w okresie 5 lat.

§ 7. . Podatnicy, ubiegający się o prawo do zwol-
nień, o których mowa w § 3 i 6 uchwały obowiązani 
są do złożenia: 

1) deklaracji lub informacji na podatek od nie-
ruchomości, wykazując nieruchomości podlegające 
zwolnieniu,

2) oświadczenia w formie pisemnej o poziomie 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz deklaracji 
ZUS-DRA

3) zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej 
przez przedsiębiorcę za ostatnie 3 lata podatkowe 
oraz informacji o każdej innej niż de minimis (otrzy-

manej nie tylko w okresie 3-letnim) w odniesieniu 
do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związ-
ku z którymi będzie udzielone niniejszą uchwałą 
zwolnienie z podatku od nieruchomości,

4) oświadczenia, iż podatnik ubiegający się 
o prawo do zwolnienia z niniejszej uchwały nie 
znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w ro-
zumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących 
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyza-
cji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz.UE C 244 
z 1.10.2004 r.).

§ 8. Podatnicy, korzystający ze zwolnień, o któ-
rych mowa w § 3 i 6 uchwały obowiązani są do dnia 
15 stycznia roku podatkowego do złożenia według 
stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego:

1) deklaracji lub informacji na podatek od nie-
ruchomości wykazując nieruchomości podlegające 
zwolnieniu,

2) oświadczenia w formie pisemnej o poziomie 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz deklaracje 
ZUS-DRA,

3) zaświadczeń o pomocy de minimis uzy-
skanej przez przedsiębiorcę za ostatnie 3 lata 
podatkowe oraz informacji o każdej innej pomocy 
niż de minimis (otrzymanej nie tylko w okresie 
3-letnim) w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikowanych, w związku z którymi udzielone 
zostało niniejszą uchwałą zwolnienie z podatku od 
nieruchomości,

4) oświadczenie w formie pisemnej, iż podmiot 
ubiegający się o prawo do zwolnienia z niniejszej 
uchwały nie znajduje się w trudnej sytuacji ekono-
micznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych 
dotyczących pomocy państwa w celu ratowania 
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.
Urz.UE C 244 z 1.10.2004 r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zebrzydowice. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 
stycznia 2011 r. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez 
rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice. 

Przewodniczący 
Rady Gminy Zebrzydowice 

mgr Kazimierz Grygierek

4245

UCHWAŁA NR XLIII/403/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2011 roku
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: 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; 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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, 
poz. 675) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 
620), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zwolnienie w podatku 
rolnym dla gruntów stanowiących odrębne nieru-
chomości, sklasyfikowanych jako użytki rolne: 

1) stanowiące współwłasność osób fizycznych 
i zajęte pod drogi dojazdowe do posesji współwła-
ścicieli, 

2) stanowiące własność jednej osoby fizycznej 
i udostępnione pod drogę dojazdową do okolicz-
nych posesji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zebrzydowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycz-
nia 2011 r. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez 
rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice. 

Przewodniczący 
Rady Gminy Zebrzydowice 

mgr Kazimierz Grygierek

4246

UCHWAŁA NR XLIII/404/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. 
tekst Dz.U. 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 2004r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; 
z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. 
Nr 48, poz 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) 
i art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1

(tekst jednolity: Dz.U.z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 
220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, 
Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847; z 2008r. Nr 
93, poz.585, Nr 116, poz.730) oraz art.47 § 4a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8,
poz.60, Nr 85 poz.727, Nr 86, poz.733, Nr 143, 
poz.1199; z 2006r. Nr 66, poz.470, Nr 104, poz. 
708, Nr 217, poz.1590, Nr 225, poz.1635; z 2007 r.
Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 
818, Nr 225, poz.1671; z 2008r. Nr 118, poz. 745, 
Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 
1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 
Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, 
Nr 168, poz. 1323, Nr 180, poz. 1109, Nr 213, poz. 
1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, 
Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858), zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Zebrzydo-
wice:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;
2) określa zasady ustalania i poboru oraz ter-

miny płatności opłaty targowej;
3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze 

inkasa i określa inkasentów.

§ 2. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targo-
wej obowiązującą na terenie Gminy Zebrzydowice 
w wysokości 16,00 zł z tytułu sprzedaży z jednego 
wyznaczonego stanowiska.

2. Z tytułu sprzedaży w przypadku przekroczenia 
wyznaczonego stanowiska – za każde dodatkowo 
zajęte stanowisko lub jego część wielokrotność 
stawki dziennej.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest 
dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej 
w drodze inkasa.

2. W dni robocze pobór opłaty targowej powie-
rza się inkasentom w osobie Pani Grażyny Janik, 
Pani Katarzyny Koch – Wieczorek, Pani Bożeny 
Goławskiej lub Pani Anny Hirsz.

3. W soboty należy dokonywać wpłaty opłaty 
targowej w punkcie kasowym Banku Spółdzielcze-
go w Zebrzydowicach na rachunek Urzędu Gminy 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 263
Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 263
Dziennik Urzêdowy

– 20098 – Poz. 4246, 4247

Zebrzydowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zebrzydowice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2011r. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez 
rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice. 

Przewodniczący 
Rady Gminy Zebrzydowice 

mgr Kazimierz Grygierek

4247

UCHWAŁA NR XLIII/405/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. 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, Nr 
28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art.19 u, Ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620), zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Zebrzydo-
wice: 

1. wprowadza na terenie Gminy opłatę od po-
siadania psów

2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania 
psów

3. określa zasady ustalania i poboru oraz termi-
ny płatności opłaty od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów 
przez osoby fizyczne ustala się w wysokości: 

- 20,00 zł od jednego psa 
- 40,00 zł od każdego następnego psa. 

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez 
wezwania do dnia 30 września roku podatkowego 
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia 

po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania 
tego obowiązku. W przypadku powstania lub wy-
gaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu 
roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się 
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których ist-
niał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym powstały okoliczności uza-
sadniające powstanie tego obowiązku i wygasa 
z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności 
uzasadniające ten obowiązek.

3. Wpłaty z tytułu opłaty od posiadania psów 
można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub 
bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy Zebrzy-
dowice.

4. Osoby fizyczne mają obowiązek zgłoszenia 
Wójtowi Gminy Zebrzydowice faktu wejścia w po-
siadanie psa w terminie 14 dni od tego zaistnienia 
podając dane określone w formularzu zgłoszenia 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zebrzydowice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2011r. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez 
rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice. 

Przewodniczący 
Rady Gminy Zebrzydowice 

mgr Kazimierz Grygierek
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Załącznik
do Uchwały Nr XLIII/405/10
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 października 2010 r.

DRUK ZGŁOSZENIA POSIADANIA PSA

………………………dnia …………….. 
……………………………. 
/imi i nazwisko/ 

……………………………. 
/adres/ 

……………………………. 

NIP/PESEL……………….. 

ZGŁOSZENIE POSIADANIA PSA 

1.Od dnia ………………….. posiadam …………. psa/psy *. 
2.Posiadam / nie posiadam* orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia    
   niepełnosprawnoci w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  
   zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 
3.Jestem/nie jestem * włacicielem gospodarstwa rolnego. 
4.Moje gospodarstwo domowe składa si z ……osób **. 

Owiadczam, e znany mi s przepisy Kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialnoci za 
podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci. 

                                                                                                                     …………………….. 
                                                                                                                               /podpis/ 

*   niepotrzebne skreli
** dotyczy osób powyej 65 roku ycia 
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Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego

Œl¹ski Urz¹d Wojewódzki w Katowicach
informuje, ¿e przyjmowane s¹ zg³oszenia na prenumeratê

Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego.
informuje, ¿e przyjmowane s¹ zg³oszenia na prenumeratê

Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego.
informuje, ¿e przyjmowane s¹ zg³oszenia na prenumeratê

Zg³oszenia proszê kierowaæ na adres:
Zak³ad Obs³ugi Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego

Zg³oszenia proszê kierowaæ na adres:
Zak³ad Obs³ugi Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego

Zg³oszenia proszê kierowaæ na adres:

Katowice, ul. Jagielloñska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespó³ ds. Poligrafii Zak³adu Obs³ugi
Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagielloñska 25 

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespó³ ds. Poligrafii Zak³adu Obs³ugi
Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagielloñska 25 

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespó³ ds. Poligrafii Zak³adu Obs³ugi

pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 800 - 1500

Egzemplarze bie¿¹ce oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ w Zespole ds. Poligrafii 
Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagielloñska 25.

Egzemplarze bie¿¹ce oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ w Zespole ds. Poligrafii 
Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagielloñska 25.

Egzemplarze bie¿¹ce oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ w Zespole ds. Poligrafii 

Informacje
o Dziennikach Urzêdowych 

Województwa Œl¹skiego
znajduj¹ siê na stronie Internetowej
Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego

w Katowicach

www.katowice.uw.gov.pl
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