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Rady Miejskiej w Baborowie nr XXXIX-288/10 z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
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Rady Miejskiej w Byczynie nr LIX/437/10 z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
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Rady Gminy Dąbrowa nr XLII/278/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

8578

Rady Gminy Dąbrowa nr XLII/279/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie
podatku od środków transportowych
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Rady Miejskiej w Kietrzu nr LIII/300/2010 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie opłaty targowej
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Rady Miejskiej w Kietrzu nr LIII/301/2010 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
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Rady Miejskiej w Kietrzu nr LIII/302/2010 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

8584

Rady Miejskiej w Kluczborku nr LIII/722/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały

8585

Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr XLIII/336/10 z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

8586

Rady Gminy Komprachcice nr XXXIII/252/10 z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

8587

Rady Gminy Komprachcice nr XXXIII/253/10 z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2011
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Rady Miejskiej w Namysłowie nr XXXIX/383/10 z dnia 23 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
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Rady Gminy Olszanka nr XLII/262/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości
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Rady Miejskiej w Paczkowie nr L/373/2010 z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
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Rady Miejskiej w Praszce nr 354/XLIII/2010 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz
określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
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Rady Miejskiej w Praszce nr 355/XLIII/2010 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

8593

Rady Miejskiej w Praszce nr 356/XLIII/2010 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
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Poz. 1533

Rady Gminy Skarbimierz nr XLII/293/2010 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

8596

Rady Gminy Skarbimierz nr XLII/294/2010 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

8597

Rady Gminy Skarbimierz nr XLII/295/2010 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2011 rok

8601

Rady Gminy Turawa nr XL/257/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

8601

Rady Gminy Turawa nr XL/264/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

8602

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr LI/392/10 z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

8604

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr LI/393/10 z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

8605

Rady Gminy Zębowice nr XXXIX/274/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

8606

Rady Gminy Zębowice nr XXXIX/275/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

8607

1533
1 5 33

UCHWAŁA NR XXXIX-288/10
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, zm. Dz. U. z 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210,

poz. 2135, Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298,
Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249,
poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, Dz. U.
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120,
Nr 157, poz. 1241, Dz. U. 2010 Nr 28, poz. 146
i Nr 127, poz. 857) Rada Miejska w Baborowie,
uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje sie następujące zasady konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
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§ 2. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych
dalej organizacjami pozarządowymi,
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy Baborów z organizacjami
pozarządowymi.

Poz. 1533-1534

§ 5.1. Zgłoszone w czasie konsultacji opinie
i uwagi organizacji pozarządowych kierowane są
przez Burmistrza, w zależności od przedmiotu
konsultacji, do właściwego Referatu Urzędu Miejskiego lub jednostki organizacyjnej Gminy Baborów.
2. Referat lub jednostka organizacyjna, o których mowa w pkt 1 rozpatruje uwagi i opinie,
a następnie przekazuje propozycję stanowiska
w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi.
3. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem
Burmistrza są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Baborowie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie
Gminy Baborów, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za pośrednictwem przedstawicieli tych
organizacji.

§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone
w sposób określony w niniejszej uchwale.

§ 4.1. W zależności od potrzeb, konsultacje
mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form:
1) spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych,
2) pisemne lub sporządzone w formie elektronicznej zapytanie o uwagi i opinie,
3) publikacja projektu w Biuletynie Informacji
Publicznej.
2. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych sporządzą się protokół, którego
załącznikiem jest lista obecności uczestników
spotkania.
3. Termin na wyrażanie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia bądź ogłoszenia projektu.

§ 7. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Baborów.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Kacprzak

1 5 33

1534
1 5 34

UCHWAŁA NR LIX/437/10
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172,

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 2, poz.
142), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
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(Dz. U. z 2006 r. 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 2008 r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz.
1463 z 2009 Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz.
1463 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

Poz. 1534-1535

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,10 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 6,52 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
3. Od budowli – 2% ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych
podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł
od 1 m² powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od
1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,31 zł od 1 m² powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 19,60 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVI/338/09 Rady
Miejskiej w Byczynie z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Byczynie
Zdzisław Roman Biliński

1 5 34

1535
1 5 35

UCHWAŁA NR XLII/278/10
RADY GMINY DĄBROWA
z dnia 8 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 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa na 2011 rok:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł
od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,14 zł od 1 m2 powierzchni,
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2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 14,34 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 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
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 3,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

Poz. 1535-1536

3) od budowli:
2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/223/09 Rady
Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2010 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 104, poz. 1486).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

1 5 35
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UCHWAŁA NR XLII/279/10
RADY GMINY DĄBROWA
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)
oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy
Dąbrowa uchwala, co następuje:
§ 1. Roczne stawki podatku od środków
transportowych wynoszą:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie
powyżej 5,5 do 9 włącznie
powyżej 9 i poniżej 12

Stawka podatku w zł
600,00
850,00
1 100,00

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton
Liczba osi
i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
nie
mniej
mniej
niż
niż

1

2

12
14

14

12
23
25

23
25

12
25
29

25
29

Stawka podatku w zł

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
3
dwie osie
1.250
1.350
trzy osie
1.350
1.400
1.550
cztery osie i więcej
1.350
1.550
1.850

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnej

4
1.300
1.450
1.500
1.700
1.850
1.550
1.850
2.300
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3. Od ciągników siodłowych lub balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
od 3,5 i poniżej 12

Stawka podatku w zł
1.200

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
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy +
przyczepa
(w tonach)
nie
mniej niż
mniej
niż

1

2

12

31
włącznie
36
włącznie

31
36
12
36

36
włącznie

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
3
dwie osie
1.550

inne
systemy
zawieszenia
osi
jezdnych
4

1.600

1.300

1.800
trzy osie
1.800

1.900

1.900

2.400
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6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa+
pojazd silnikowy
(w tonach)
nie
mniej niż
mniej
niż

2

12

36 włącznie

36

1.250
dwie osie
28 włącz1.250
nie
36 włącz1.350
nie
1.450
trzy osie
36 włącz1.400
nie
1.450

12
28
36
12
36

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton do 9 ton włącznie - 1.100 zł,
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.200 zł

oś jezdna (osie
jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne
3
jedna oś
1.200

1

1.250

2.000

Stawka podatku (w złotych)

inne
systemy
zawieszenia
osi
jezdnych

4
1.250
1.350
1.350
1.450
1.800
1.450
1.550

7. Od autobusów w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:
- mniej niż 30 miejsc - 1.200 zł,
- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.400 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/68/07 Rady
Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie podatku od środków transportowych
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
z 2007 r. Nr 90, poz. 2915).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
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UCHWAŁA NR LIII/300/2010
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U. nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 220,
nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz.
1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. nr 80,
poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U.
nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Dz. U. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Dz. U. nr 17, poz. 128, nr 181, poz.
1337; z 2007 r. Dz. U. nr 48 poz. 327, nr 138,
poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U.
nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Dz. U. nr 52, poz. 420; nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Dz. U. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40,
poz. 230; nr 106, poz. 675); art. 19 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. –
Dz. U. nr 95, poz. 613; nr 96, poz. 620) Rada
Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

2. O powierzchni powyżej 6 m2 do 12 m2
a) przy sprzedaży artykułów spożywczo - rolnych
17 zł.
b) przy sprzedaży artykułów przemysłowych
31 zł.
3. O powierzchni powyżej 12 m2
a) przy sprzedaży artykułów spożywczo - rolnych
24 zł.
b) przy sprzedaży artykułów przemysłowych
45 zł.

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej
za zajmowane stanowisko:
1. O powierzchni do 6 m2
a) przy sprzedaży artykułów spożywczo - rolnych
9 zł.
b) przy sprzedaży artykułów przemysłowych
16 zł.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 2. Opłatę targową pobiera się w gotówce
bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/9/2006 Rady
Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie opłaty targowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kietrzu
Franciszek Sobczuk
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UCHWAŁA NR LIII/301/2010
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U. nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 220,

nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz.
1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. nr 80,
poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U.
nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
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Dz. U. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Dz. U. nr 17, poz. 128, nr 181, poz.
1337; z 2007 r. Dz. U. nr 48, poz. 327, nr 138,
poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U.
nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Dz. U. nr 52, poz. 420; nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Dz. U. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40,
poz. 230; nr 106, poz. 675); art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
Rodzaj środka transportu

a) samochody posiadające urządzenia służące do ochrony
środowiska wyprodukowane po 2001 roku
b) samochody posiadające urządzenia służące do ochrony
środowiska wyprodukowane w 2001 roku i wcześniej
c) samochody nie posiadające urządzeń służących do
ochrony środowiska wyprodukowane po 2000 roku
d) samochody nie posiadające urządzeń służących do
ochrony środowiska wyprodukowane w 2000 i wcześniej

Poz. 1538

i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. –
Dz. U. nr 95, poz. 613; nr 96, poz. 620) Rada
Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:
§ 1. Roczne stawki podatku od środków
transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton, wynoszą:
Dopuszczalna
powyzej
3,5 tony do
5,5 tony
włącznie
525

masa całkowita
powyżej
powyżej
5,5 tony do
7,5 tony do
7,5 tony
9 ton
włącznie
włącznie
687
964

powyżej
9 ton
i poniżej
12 ton
1180

587

739

1016

1241

638

790

1067

1293

700

841

1118

1344

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita /w tonach/
nie mniej niż
mniej niż
Dwie osie
12
Trzy osie
12
Cztery osie i więcej
12
29
29

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1741

1844

2069

2172

2398
2511

2511
2675

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, wynosi:
Masa całkowita
od 3,5 tony do 8 ton włącznie
powyżej 8 ton i poniżej 12 ton

Ciągniki wyprodukowane
w 2001 roku i wcześniej
1045
1600

po 2001 roku
953
1497

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa /w tonach/
nie mniej niż mniej niż

Dwie osie
12
31

31

Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1895
1998

1998
2121
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Trzy osie
12
36
40

1946
2049
2100

36
40

Poz. 1538
2049
2059
2726

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, wynoszą:
Masa całkowita

Przyczepy i naczepy wyprodukowane
w 2001 roku i wcześniej
po 2001 roku
939
829
1380
1277

od 7 ton do 10 ton włącznie
powyżej 10 ton i poniżej

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
/w tonach/
nie mniej niż
mniej niż

Jedna oś
12
36
Dwie osie
12
36
38
Trzy osie
12
36

Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

36

1446
1607

1589
1627

36
38

1384
1576
1658

1600
1627
1935

36

1548
1627

1600
1627

7) od autobusu z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego roku wyprodukowania,
wynoszą:
Ilość miejsc do siedzenia
do 15 miejsc
powyżej 15 miejsc mniejszej niż 30 miejsc
równej lun wyższej niż 30 miejsc

Autobusy wyprodukowane
w 2001 roku i wcześniej
646
1354
1970

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/218/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
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po 2001 roku
585
1252
1796

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 styczna 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kietrzu
Franciszek Sobczuk
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UCHWAŁA NR LIII/302/2010
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U. nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 220,
nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz.
1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. nr 80,
poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U.
nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Dz. U. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Dz. U. nr 17, poz. 128, nr 181, poz.
1337; z 2007 r. Dz. U. nr 48 poz. 327, nr 138,
poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U.
nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Dz. U. nr 52, poz. 420; nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Dz. U. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40,
poz. 230; nr 106, poz. 675); art. 5 ust. 1 i 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. –
Dz. U. nr 95, poz. 613, nr 96, poz. 620) Rada
Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,23 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 4,05 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,64 zł,
3) od budowli:
a) wykorzystywanych bezpośrednio do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - 1 %,
b) pozostałych od ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - 2 %.

§ 1. Określa się następujące roczne stawki
podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1 m2 powierzchni - 0,74 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,95 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni - 0,24 zł,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,62 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 19,65 zł,

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/217/2009 Rady
Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kietrzu
Franciszek Sobczuk
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UCHWAŁA NR LIII/722/10
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały.
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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), oraz art. 5,
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) Rada Miejska w Kluczborku
uchwala, co następuje:
§ 1. § 1. W uchwale Nr XXVII/344/08 Rady
Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych
podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,65 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od
1 ha powierzchni,
3) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dr – drogi z wyjątkiem: związanych
z działalnością gospodarczą oraz podlegających
wyłączeniu od opodatkowania na mocy art. 2
ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 0,02 zł od 1 m2 powierzchni,
4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,
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2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 16,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 8,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności, pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3. Od budowli:
1) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami – 0,5% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
2) pozostałych – 2% ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kędzia
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UCHWAŁA NR XLIII/336/10
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 5
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 55, poz.
755) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości w następujących wysokościach:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 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 publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,27 zł od 1 m² powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,63 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 19,20 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82 od 1 m² powierzchni
użytkowej,
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d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych
– 4,07 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 4,31 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
nieruchomości lub ich części wykorzystywane na
potrzeby ochrony przeciwpożarowej, utrzymania
porządku publicznego i bezpieczeństwa, kultury,
kultury fizycznej, turystyki i sportu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/257/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Franciszek Klimas
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UCHWAŁA NR XXXIII/252/10
RADY GMINY KOMPRACHCICE
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675) oraz art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 620)
i w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755), Rada Gminy
Komprachcice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości na rok 2011:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 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 powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,31 zł od 1 m2 powierzchni z wyłączeniem
gruntów zajętych pod tereny mieszkaniowe
(oznaczone symbolem B), dla których określa się
stawkę 0,27 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,66 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 20,01 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
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c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 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
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 6,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem budynków gospodarczych, dla których
określa się stawkę – 3,80 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
3) od budowli – 2 % ich wartości, określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
§ 2. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc
uchwała Nr XXV/200/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Antoni Wencel
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UCHWAŁA NR XXXIII/253/10
RADY GMINY KOMPRACHCICE
z dnia 5 listopada 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
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz
art. 10 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 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) i w oparciu o obwieszczenie
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie górnych stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2011 r. (M. P. Nr 55, poz.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita /w tonach/
nie mniej niż
mniej niż
1
2
Dwie osie
12
Trzy osie
12
17
17
25
25
Cztery osie i więcej
12
25
25
29
29

755) i z dnia 11 października 2010 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2011 r. (M. P. Nr 75, poz.
950), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych na rok 2011, w następujących wysokościach:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie
powyżej 5,5 do 9 włącznie
powyżej 9 i poniżej 12

Stawka podatku
w złotych
744
1.200
1.452

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju i rodzaju zawieszenia:

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4

1.944

1.968

1.944
2.280
2.736

1.968
2.340
2.760

2.280
2.736
2.760

2.352
2.760
2.772

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
– 1.716 zł.

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
/w tonach/

Dwie osie
od 12 ton
powyżej 36 ton
Trzy osie
od 12 ton
powyżej 36 ton
od 40 ton

do 36 ton włącznie

do 36 ton włącznie
do mniej niż 40 ton

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego - 1.080 zł.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
/w tonach/
Jedna oś
nie mniej niż 12 ton
powyżej 36 ton
Dwie osie
nie mniej niż 12 ton
powyżej 36 ton
Trzy osie
nie mniej niż 12 ton
powyżej 36 ton

Poz. 1543

Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

2.112

2.148

2.736

2.760

2.112
2.736
2.760

2.148
2.760
2.772

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

do 36 ton włącznie

1.188
1.296

1.296
1.404

do 36 ton włącznie

1.608
1.980

1.632
2.040

do 36 ton włącznie

1.692
1.728

1.716
1.740

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
liczba miejsc do siedzenia
mniejsza niz 30 miejsc
równa lub wyższa niz 30 miejsc

Stawka podatku
w złotych
1.692
1.776

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc
uchwała Nr XXV/201/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2010.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Antoni Wencel
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UCHWAŁA NR XXXIX/383/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 23 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 5 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,
z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co
następuje:

kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się
pkt 3 w brzmieniu:
"3) nieruchomości zajęte na baseny i pływalnie, udostępnione do użytku publicznego, wraz
z towarzyszącą im infrastrukturą.".

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/317/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od
nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/
370/10 z dnia 9 lipca 2010 r., w § 2 w pkt 2

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk
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1545
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UCHWAŁA NR XLII/262/2010
RADY GMINY OLSZANKA
z dnia 20 września 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010
Nr 95 poz. 613) Rada Gminy Olszanka ustala co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości:
1. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,67 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub

ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej
19,50 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,82 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
4,27 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,80 zł
2. Od budowli 2 % ich wartości;
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3. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1 m2 powierzchni 0,75 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,15 zł
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od
1 m2 powierzchni 0,36 zł.

Poz. 1545-1546

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/197/2009
Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września
2009 roku w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości.
§ 3. Realizację uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Olszanka.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej opublikowania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Walenty Oliwa
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UCHWAŁA NR L/373/2010
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135; z 2005 r.
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94,
poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r.
Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127,
poz. 857) Rada Miejska w Paczkowie uchwala,
co następuje:
§ 1.1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych w dalszej
treści uchwały organizacjami, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji, o których mowa w ust. 1
w sprawie poddanej konsultacji.
3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Paczków.
§ 2.1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji
podejmuje Burmistrz Gminy Paczków w drodze
zarządzenia.
2. W zarządzeniu określa się:
1) przedmiot konsultacji,
2) formę konsultacji,
3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
lub datę zebrania konsultacyjnego,
4) komórkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
§ 3.1. Konsultacje mogą mieć formę:
1) pisemną - poprzez przesłanie projektu aktu
prawa miejscowego do organizacji, o których
mowa w § 1 ust. 1 w celu wyrażenia pisemnej
opinii w danej sprawie,
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2) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami
organizacji, o których mowa w § 1 ust. 1.
2. O wyborze danej formy konsultacji decyduje
Burmistrz Gminy Paczków.
3. Informację o przeprowadzeniu konsultacji
publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej,
w terminie nie krótszym niż 3 dni przed terminem
rozpoczęcia konsultacji.

Poz. 1546-1547

§ 6.1. Z przebiegu konsultacji sporządza się:
1) protokół zawierający informację o temacie,
terminie i wyniku konsultacji - jeżeli przyjęto formę zebrania konsultacyjnego,
2) podsumowanie wyników konsultacji - jeżeli
przyjęto pisemną formę konsultacji.
2. W przypadku spotkania konsultacyjnego załącznikiem do protokołu jest lista obecności
uczestników spotkania.
3. Protokół lub podsumowanie konsultacji
podpisuje Burmistrz Gminy lub osoba upoważniona przez Burmistrza do prowadzenia zebrania oraz
osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
4. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.
5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji biorących w nich udział,
jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w niniejszej uchwale.
6. Wynik konsultacji Burmistrz Gminy przedstawia Radzie Miejskiej na sesji przed głosowaniem aktu prawnego, który był przedmiotem konsultacji.

§ 4.1. W przypadku wyboru pisemnej formy
konsultacji, zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej
danej organizacji przesyła się organizacjom
z prośbą o wydanie opinii w terminie określonym
w zarządzeniu.
2. Nie przedstawienie opinii na temat projektu
aktu prawnego we wskazanym terminie oznacza
rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
3. Termin na wydanie opinii nie może być
krótszy niż 5 dni od dnia otrzymania projektu aktu
prawnego.
§ 5.1. Bezpośrednie spotkania z organizacjami
odbywają się w formie zebrania konsultacyjnego.
2. Zebranie konsultacyjne odbywa się w Urzędzie Miejskim w Paczkowie po uprzednim zaproszeniu na nie organizacji działających na terenie
Gminy Paczków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Zaproszenie do udziału w zebraniu winno
być wysłane lub doręczone z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, przed datą zebrania.
4. Zebranie jest ważne bez względu na liczbę
uczestniczących w nim przedstawicieli organizacji
pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie
Wacław Ćwik

1 5 46
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UCHWAŁA NR 354/XLIII/2010
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania
oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U. nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 220, nr 62,
poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271,
nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717,
nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055,

nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441,
nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128,
nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327,
nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Dz. U. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Dz. U. nr 52, poz. 420, nr 157, poz.
1241; z 2010 r. nr 28, poz. 142 i poz. 146,
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nr 106, poz. 675) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. –
Dz. U. nr 95, poz. 613, nr 96, poz. 620), Rada
Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

Poz. 1547-1548

§ 2.1. Opłatę targową pobiera inkasent, wydając pokwitowanie na dowód pobranej gotówki.
2. Inkasentem jest Pani Teresa Czernek,
a w razie niemożności wykonywania przez nią
funkcji Urząd Miejski.
3. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla
Pani Teresy Czernek za inkaso w wysokości
80 % minimalnego wynagrodzenia określonego
odrębnymi przepisami.

§ 1. Określa się wysokość dziennych stawek
opłaty targowej:
1. Za sprzedaż małych ilości przy zajmowanej
powierzchni do 1 m2 4,00 zł
2. Za sprzedaż:
a) ze stanowiska o powierzchni do 3 m2 11,00 zł,
za każde następne rozpoczęte 3 m2 opłata wzrasta o 11,00 zł
b) z oznakowanego (ponumerowanego) stanowiska handlowego o powierzchni do 21 m2
z zastrzeżeniem postanowienia wynikającego
z lit. „c” 22,00 zł
c) z oznakowanego stanowiska handlowego
nr 101, 108 i 116 o powierzchni do 21 m2 29,00 zł.
3. Za sprzedaż z samochodu o ładowności do
1,5 t produktów rolnych i ogrodowych 11,00 zł.
4. Za sprzedaż z samochodu o ładowności
powyżej 1,5 t produktów rolnych i ogrodowych
22,00 zł.
5. Za sprzedaż z pojazdów mechanicznych
i przyczep towarów innych niż rolne i ogrodowe
33,00 zł.

§ 3. Traci moc:
1. Uchwała Nr 200/XXIII/2008 Rady Miejskiej
w Praszce z dnia 12 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
i zasad jej pobierania oraz określenie inkasenta
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady
mgr Bogusław Łazik

1 5 47
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UCHWAŁA NR 355/XLIII/2010
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U. nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 220, nr 62,
poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271,
nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717,
nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055,
nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441,
nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128,
nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327,
nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
nr 28, poz. 142 i poz. 146, nr 106, poz. 675)
oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity z 2010 r. – Dz. U. nr 95, poz. 613,
nr 96, poz. 620), Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie: 640 zł,
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie: 860 zł,
c) powyżej 9 t i poniżej 12 t: 1.100 zł.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t,
stawki podatku określone są w poniższej tabeli:
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Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31
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Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
DWIE OSIE
1040
1160
1240
1340
TRZY OSIE
1160
1240
1340
1460
1560
1660
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
1240
1340
1460
1960
2160

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) od 3,5 t do 8 t i poniżej 12 t: 980 zł.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
36
40

36
40

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
1140
1200
1300
1560
1200
1300
1400
1500
1900
2080
1300
1640
2200
2760
2780

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t,
stawki podatku określone są w poniższej tabeli:
Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
DWIE OSIE
1040
1160
1660
1860
TRZY OSIE
1740
2080
2180

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 980 zł.

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4
1180
1240
2080
2150
2150
2200
2780

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki
podatkowe określone są w poniższej tabeli:
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
36

28
33
36

12
36

36
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Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
JEDNA OŚ
740
840
940
DWIE OSIE
1040
1160
1340
1440
TRZY OSIE I WIĘCEJ
1260
1340

7. Od autobusów o liczbie miejsc:
a) mniejszej niż 30 miejsc: 1.040 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1.780 zł.

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
860
960
1040
1140
1260
1660
1740
1460
1580

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 289/XXXIV/2009
Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady
mgr Bogusław Łazik

1 5 48

1549
1 5 49

UCHWAŁA NR 356/XLIII/2010
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U. nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 220, nr 62,
poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271,
nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. nr 80, poz.
717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. nr 102,
poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172,
poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U.
nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz.
1218; z 2008 r. Dz. U. nr 180, poz. 1111,
nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. nr 52, poz.
420, nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. nr 28,

poz. 142 i poz. 146, nr 106, poz. 675) art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U.
nr 136, poz. 969, nr 191, poz. 1412, nr 245,
poz. 1775, nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Dz. U.
nr 109, poz. 747; z 2008 r. Dz. U. nr 116, poz.
730, nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Dz. U. nr 56,
poz. 458, Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 620) Rada
Miejska w Praszce uchwala co następuje:
§ 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2011 rok do 34,00 zł za 1 dt.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Bogusław Łazik

1 5 49

1550
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UCHWAŁA NR XLII/293/2010
RADY GMINY SKARBIMIERZ
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.
1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.
1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U.
Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.
128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337) oraz art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r.
Dz. U. Nr 95 poz. 613, Dz. U. Nr 96 poz. 620)
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,80 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 publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,41 zł od 1 m2 powierzchni,
d) pozostałych terenów mieszkaniowych
- 0,15 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
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b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 20,00 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 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 użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2,0 % ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/238/2009
Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 listopada
2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Skarbimierz
Marek Kołodziej
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UCHWAŁA NR XLII/294/2010
RADY GMINY SKARBIMIERZ
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.
1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.
1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U.
Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.
128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48
poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974) oraz art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613, Dz. U. Nr 96
poz. 620) Rada Gminy Skarbimierz uchwala co
następuje:
§ 1. Roczne stawki podatku od środków
transportowych wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12
ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko
stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały,
3) siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej,
jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej

zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatku określa załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, stawkę podatku określa załącznik Nr 5
do niniejszej uchwały,
6) – od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia, stawki określa załącznik Nr 6 do
niniejszej uchwały,
7) od autobusu, z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 7 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/240/2009
Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 listopada
2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy Skarbimierz
Marek Kołodziej
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLII/294/2010
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 28 października 2010 r.

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
powyżej 3,5t do 5,5 t włącznie
powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie
powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t

Stawka podatku w złotych
Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada
katalizator spalin
400,00 zł
600,00 zł
700,00 zł

Pozostałe
748,25 zł
1 248,28 zł
1 497,92 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLII/294/2010
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 28 października 2010 r.

Liczba osi dopuszczalna
masa całkowita tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
400,00 zł
500,00 zł
600,00 zł
700,00 zł
Trzy osie
800,00 zł
800,00 zł
900,00 zł
900,00 zł
1.050,00 zł
1.050,00 zł
Cztery osie i więcej
1.000,00 zł
1.000,00 zł
1.100,00 zł
1.700,00 zł
1.700,00 zł

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
700,00 zł
600,00 zł
700,00 zł
1.300,00 zł
900,00 zł
900,00 zł
1.000,00 zł
1.050,00 zł
1.600,00 zł
1.600,00 zł
1.100,00
1.100,00
1.700,00
2.480,00
2.480,00

zł
zł
zł
zł
zł
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLII/294/2010
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 28 października 2010 r.

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Od 3,5 t poniżej 12,0 t

Stawka podatku w złotych
Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada
katalizator spalin
600,00 zł

Pozostałe
1.747,56 zł

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLII/294/2010
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 28 października 2010 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
18
25
31
36

18
25
31
36

12
36
40

36
40

Stawka podatku w złotych

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
800,00 zł
900,00 zł
1.000,00 zł
1.500,00 zł
1.500,00 zł
Trzy osie i wiecej
1.260,00 zł
1.260,00 zł
1.750,00 zł

inne systemy
zawieszenia

900,00 zł
1.000,00 zł
1.100,00 zł
1.960,00 zł
1.960,00 zł
1.750,00 zł
1.750,00 zł
2.580,00 zł

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLII/294/2010
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 28 października 2010 r.

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
od 7 t i poniżej 12 t

Stawka podatku w złotych
1.497,92 zł
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLII/294/2010
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 28 października 2010 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów : naczepa (przyczepa) +
pojazd silnikowy w tonach
nie mniej niż
mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
36
38

36
38

Stawka podatku w złotych

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Jedna oś
300,00 zł
400,00 zł
500,00 zł
Dwie osie
500,00 zł
650,00 zł
860,00 zł
1.200,00 zł
Trzy osie i więcej
700,00 zł
1.000,00 zł
1.100,00 zł

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
500,00 zł
500,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
860,00 zł
1.310,00 zł
1.720,00 zł
1.000,00 zł
1.300,00 zł
1.400,00 zł

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLII/294/2010
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 28 października 2010 r.

Ilość miejsc do siedzenia

do 15 miejsc
powyżej 15 do 29 miejsc
równa lub wyzsza niż 30 miejsc
1 5 51

Stawka podatku w złotych
Spełnia normy czystości spalin EURO
lub posiada katalizator
800,00 zł
800,00 zł
1.000,00 zł

Pozostałe
1.747,56 zł
1.747,56 zł
2.209,40 zł
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UCHWAŁA NR XLII/295/2010
RADY GMINY SKARBIMIERZ
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym –
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U.
Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U.
Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806;
z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162
poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055,
Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Nr 167 poz.
1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U.
Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.
128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337) oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136,
poz. 969, Dz. U. Nr 191 poz. 1412, Dz. U.
Nr 245 poz. 1775, Dz. U. Nr 249 poz. 1825;
z 2007 r. Dz. U. Nr 109 poz. 747; z 2008 r.
Dz. U. Nr 116 poz. 730, Dz. U. Nr 237 poz.
1655; z 2009 r. Dz. U. Nr 56 poz. 458; z 2010 r.
Dz. U. Nr 96 poz. 620) Rada Gminy Skarbimierz
uchwala co następuje:

§ 1. Średnią cenę żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 roku ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2010 roku w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 r. (M. P. Nr 76 poz. 960)
obniża się z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty
20,00 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Gminy Skarbimierz
Marek Kołodziej
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UCHWAŁA NR XL/257/10
RADY GMINY TURAWA
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r.- Dz. U. Nr 142, poz.
1591; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;

z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1459; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 1, 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych.*(1), (tekst jednolity z 2010 r.
Dz. U. Nr 95, poz. 613, zm. Nr 96, poz. 620)
Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące roczne stawki
podatku od nieruchomości na terenie gminy:
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1. Od budynków lub ich części
1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,59 zł;
2) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej
16,00 zł;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,82 zł;
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
4,27 zł;
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,70 zł.
2. Od budowli - 2 % ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 – 7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. podatkach
i opłatach lokalnych.
3. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem pól namiotowych od 1 m2 powierzchni
0,58 zł;

Poz. 1553-1554

2) pola namiotowe od 1 m² powierzchni 0,30 zł;
3) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,15 zł;
4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni 0,17 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.
§ 3. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc
Uchwała Nr XXXI/203/2009 Rady Gminy Turawa
z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek w podatku od nieruchomości
oraz Uchwała Nr XXXII/212/09 z dnia 18 grudnia
2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy
Nr XXXI/203/09 w sprawie określenia wysokości
stawek w podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego. Uchwała
obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.
Przewodniczący
Rady Gminy
inż. Franciszek Mykietów
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UCHWAŁA NR XL/264/10
RADY GMINY TURAWA
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,

poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675), oraz art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.
1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.
1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462,
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146,
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Nr 127, poz. 857) Rada Gminy w Turawie
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
projektów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej "konsultacjami".
§ 2.1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.
2. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady Gminy w Turawie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy
a ich wyniki nie są wiążące dla organów władz
Gminy Turawa.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział
w konsultacjach.
§ 3.1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
podejmuje Wójt Gminy Turawa.
2. Informację o podejmowanych konsultacjach
zamieszcza się na stronie internetowej Gminy
Turawa. Informacja powinna określać przedmiot
konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji.
3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 3 dni
przed terminem ich rozpoczęcia.
§ 4.1. Konsultacje mogą być prowadzone
w co najmniej jednej z podanych form:
1) konsultacje pisemne,
2) spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych,
3) korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii,
1 5 54
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4) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej Gminy Turawa,
5) przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie
Urzędu,
6) przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej,
7) powołanie zespołu opiniodawczo - konsultacyjnego.
2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach.
3. W przypadku konsultacji prowadzonych
w formie spotkań bezpośrednich, w terminie nie
późniejszym niż 5 dni przed wyznaczoną datą
spotkania wysyła się informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze
spotkania sporządzany jest protokół zawierający
informację o przedmiocie konsultacji, przebiegu
dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie.
§ 5.1. Po zakończeniu konsultacji sporządzane
jest sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.
2. Informację o wynikach konsultacji podaje
się do wiadomości na stronie internetowej Urzędu, nie później niż w ciągu 30 dni od ich zakończenia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
inż. Franciszek Mykietów
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UCHWAŁA NR LI/392/10
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138,
poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.
675) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Zdzieszowicach
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,70 zł od 1 m² powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,80 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,15 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,53 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 18,20 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
1 5 55

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 8,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 3,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 4,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc
uchwała Nr XLIII/324/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 r.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Monika Wąsik-Kudla
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UCHWAŁA NR LI/393/10
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138,
poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.
675) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
1

2

12
15

15

12
21

21

12
29

29

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613, Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1.1. Roczne stawki podatku od środków
transportowych wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie: 420,00 zł,
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie: 696,00 zł,
c) powyżej 9 t i poniżej 12 t: 768,00 zł;
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t,
stawki podatku określone są w poniższej tabeli:
Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

3

4

Dwie osie
1.020,00
1.104,00
Trzy osie
1.224,00
1.536,00
Cztery osie i więcej
1.428,00
1.764,00

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 t do 8 t włącznie: 1.104,00 zł,
b) powyżej 8 t i poniżej 12 t: 1.320,00 zł.
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
1

12
31

1.071,00
1.320,00
1.380,00
1.764,00
1.800,00
2.640,00

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t,
stawki podatku określone są w poniższej tabeli:

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

2

3

4

31

Dwie osie
1.608,00
1.680,00

1.860,00
2.076,00
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Trzy osie
1.716,00
2.148,00

40

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 684,00 zł;

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1

Poz. 1556-1557
1.968,00
2.700,00

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki
podatkowe określone są w poniższej tabeli:
Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

3

4

348,00

600,00

1.104,00
1.512,00

1.500,00
1.812,00

900,00
1.008,00

1.236,00
1.363,00

2

Jedna oś
12
Dwie osie
12
38

38

12
38

38

Trzy osie

7) od autobusów o liczbie miejsc:
a) mniejszej niż 30 miejsc: 888,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1.536,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc
uchwała Nr XXIX/212/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała Nr XXX/
217/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia
17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIX/212/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 r.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach
Monika Wąsik-Kudla
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UCHWAŁA NR XXXIX/274/2010
RADY GMINY ZĘBOWICE
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(z 2001 r. – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zmiany:
Dz. U 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;
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z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; Dz. U z 2008 r. Nr 180, poz.
1111; z 2008 r. 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. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, zmiany: z 2006 r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847;
Dz. U z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz.
730; z 2008 r. Nr 223, poz. 1463; 2009 r.
Nr 56, poz. 458) Rada Gminy Zębowice uchwala,
co następuje:

Poz. 1557-1558

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 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 użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 6,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2 % ich wartości, określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.).

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 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 publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,39 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 18,00 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej;

§ 2. Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/216/2009
Rady Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy Zębowice
Gabriela Buczek
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UCHWAŁA NR XXXIX/275/2010
RADY GMINY ZĘBOWICE
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
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§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji w brzmieniu załącznika do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Zębowice
Gabriela Buczek

Załącznik
do uchwały Nr XXXIX/275/2010
Rady Gminy Zębowice
z dnia 3 listopada 2010 r.
Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji
z organizacjami pozarządowymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących ich działalności statutowej.
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.);
2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę
Zębowice;
3) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć
Radę Gminy Zębowice;
4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Zębowice;
5) organizacjach pozarządowych – należy
przez to rozumieć organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
§ 2.1. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie gminy
i prowadzące działalność pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Poz. 1558

2. Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
§ 3.1. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;
3) inne akty prawne ważne z punktu widzenia
społecznego.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, wskazanych w § 2,
w odniesieniu do projektów aktów będących
przedmiotem konsultacji.
3. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do
konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów.
§ 4.1. O przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi decyduje Wójt w formie
zarządzenia.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1,
określa cel i formę konsultacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia i zasięg terytorialny oraz
osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
3. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji
powinny być adekwatne do przedmiotu aktu
prawa miejscowego oraz liczby organizacji, której
statutowej działalności dotyczy akt, by zapewnić
jak najszerszy udział organizacji pozarządowych
w konsultacjach.
§ 5.1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zębowice, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed
terminem ich rozpoczęcia.
2. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone
w prasie lokalnej.
3. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony zostaje
projekt aktu będący przedmiotem konsultacji.
§ 6.1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadza się w jednej z następujących
form:
1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
2) zgłaszania do Wójta pisemnych opinii
i uwag do projektu aktu będący przedmiotem
konsultacji.
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2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami
organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego integralną częścią jest lista obecności
uczestników spotkania.
3. Wyboru formy konsultacji, w zależności od
przedmiotu konsultacji, dokonuje Wójt.
4. Termin wyrażenia opinii przez organizacje
pozarządowe nie może być krótszy niż 21 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach.
§ 7.1. Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych
do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji
w konsultacjach.
2. Opinie i uwagi organizacji nie zawierające
danych, o których mowa w ust. 1 lub złożone po
upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą
uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad
konsultowanym aktem prawa miejscowego.
§ 8.1. W terminie 14 dni od zakończeniu konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie przekazuje Wójtowi opinie i uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji oraz propozycje zmian
w konsultowanym akcie prawnym.
1 5 58

Poz. 1558

2. Po przeprowadzeniu przez Wójta analizy
zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji
z uzasadnieniem nieuwzględnionych wniosków są
przekazywane Radzie Gminy wraz ze stosownym
projektem uchwały, a także publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
3. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań. Decyzję w tej sprawie podejmuje
Wójt.
4. Wyniki konsultacji oraz ich wpływ na merytoryczną treść aktu Wójt przedstawia Radzie
Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów
uchwał podlegających konsultacji.
§ 9. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie wiążą organów gminy,
chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 10. Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na liczbę podmiotów biorących w nich
udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie
z niniejszymi zasadami.
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Prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego:
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Ośrodek Informatyki WBD OUW - Dział Wydawnictw, ul. Piastowska 15, 45-082 Opole, tel. (077) 45 24 522, 45 24 605.
Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
ul. Piastowska 14, pok. nr 233, 45-082 Opole, tel. (077) 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30.
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