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poz. 1942, 1943

1927
UCHWAŁA NR II/9/06
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 30 listopada 2006r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia
podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz.969 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
17 października 2006r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2006r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 745) uchwala
się, co następuje:

przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku
rolnego na 2007r. z kwoty 35,52 za 1q do kwoty
30,00zł za 1q żyta.

§ 1. Obniża się cenę skupu 1 kwintala żyta

Lilla Burkiewicz

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słońsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007r.
Przewodnicząca Rady

===================================================================================

1928
UCHWAŁA NR II/14/06
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego za 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

ski Nr 74, poz. 745)

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną jako podstawa obliczenia podatku rolnego
za 2007 rok - na obszarze Gminy Międzyrzecz
- podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2006r. (Monitor Pol-

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

-

z kwoty 35,52zł za 1 kwintal do kwoty 32,00zł
za 1 kwintal.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

Przewodniczący Rady

Stanisław Ziemecki
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1929
UCHWAŁA NR II/15/06
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie opłaty prolongacyjnej
Na podstawie art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r.
Nr 8, poz. 60 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 2. Wysokość opłaty prolongacyjnej wynosi
50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych wraz
z odsetkami za zwłokę, od następujących podatków
i opłat stanowiących dochód budżetu gminy:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

1) podatku rolnego;

§ 4. 1.Traci moc uchwała Nr XL/300/98 Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 1998 roku
w sprawie opłaty prolongacyjnej.
2. W sprawach niezakończonych ostateczną decyzją do dnia wejścia w życie uchwały, stosuje się
przepisy uchwały określonej w ust. 1.

2) podatku od nieruchomości;
3) podatku leśnego;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

4) podatku od środków transportowych;
5) podatku od spadków i darowizn;

Przewodniczący Rady

6) opłaty skarbowej.

Stanisław Ziemecki

===================================================================================

1930
UCHWAŁA NR II/16/06
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów, zasad jego ustalania i poboru, terminów płatności,
inkasa oraz zwolnień z podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 35zł od jednego psa.
§ 2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia, w którym podatnik wszedł w posiadanie psa, a wygasa z upływem dnia, w którym podatnik utracił posiadanie.
§ 3. 1. Podatek płatny jest z góry - w terminie
do 31 marca każdego roku, a jeżeli wejście w posiadanie psa nastąpiło po tej dacie - w terminie
14 dni od dnia wejścia w jego posiadanie.

2. W roku, w którym podatnik wszedł w posiadanie psa, podatek płatny jest w połowie stawki,
jeżeli wejście w jego posiadanie nastąpiło po dniu
30 czerwca.
§ 4. Z podatku od posiadania psów zwalnia się
posiadanie:
1) szczeniąt w wieku do 2 miesięcy;
2) psów zaszczepionych, których posiadacze legitymują się w terminie płatności podatku aktualnym zaświadczeniem lub innym dokumentem o zaszczepieniu psa przeciw wściekliźnie.
§ 5. 1. Zarządza się pobór podatku w drodze
inkasa na terenach wiejskich Gminy Międzyrzecz.
2. Na inkasentów w poszczególnych sołectwach
gminy wyznacza się ich sołtysów.
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§ 6. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów
w wysokości 10% zainkasowanego i odprowadzonego na rachunek gminy podatku.
§ 7. Posiadacze psów, zamieszkali na terenach
wiejskich, mogą uiszczać podatek bezpośrednio na
rachunek Gminy Międzyrzecz.
§ 8. Posiadacze psów, zamieszkali na terenie
Międzyrzecza, uiszczają podatek bez wezwania bezpośrednio na rachunek Gminy Międzyrzecz.

poz. 1942, 1943

§ 10. Traci moc uchwała Nr II/19/2002 Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 12 grudnia 2002r.
w sprawie podatku od posiadania psów (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego 2002r. Nr 155,
poz. 1578).
§ 11. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.
Przewodniczący Rady

Stanisław Ziemecki

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

===================================================================================

1931
UCHWAŁA NR II/17/06
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyrzecz w wysokości:
1) od gruntów:
a)

b)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, z zastrzeżeniem lit. b i c - od 1m2
powierzchni - 0,50zł,
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie rekreacji i wypoczynku i udostępniania ich na te cele, a także zajętych na kempingi, pola biwakowe
i plaże od 1m2 powierzchni - 0,35zł,

c)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie usług turystycznych na terenach rezerwatów przyrody od
1m2 powierzchni - 0,20zł,

d)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - od
1ha powierzchni - 3,65zł,

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z zastrzeżeniem lit. f - od

1m2 powierzchni - 0,14zł,
f)

posiadających klasyfikację gleboznawczą
i niezaliczonych zgodnie z przepisami o ewidencji gruntów i budynków do użytków
rolnych ani do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych od 1m2
powierzchni - 0,05zł;

2) od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,44zł,

b)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1m2
powierzchni użytkowej - 15,00zł,

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej – 8,10zł,

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,61zł,

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem określonych pod lit. f i g od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,05zł,

f)

wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wy-
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poczynkowe (domki letniskowe) od 1m2 powierzchni użytkowej – 5,30zł,
g)

garaży niestanowiących części budynku
mieszkalnego - od 1m2 powierzchni użytkowej – 5,30zł;

3) od budowli - 2% ich wartości.
§ 2. 1. Zwalnia się od podatku nieruchomości
lub ich części, będące własnością Gminy, które nie
zostały oddane w zarząd, użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie bądź
pod innym tytułem albo nie zostały objęte w bezumowne posiadanie przez osoby prawne, osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne oraz spółki nie
mające osobowości prawnej.
2. Zwalnia się od podatku pozostałe budynki
lub ich części, wymienione w § 1 pkt 2 lit. e, będące w posiadaniu emerytów lub rencistów, którzy
przekazali gospodarstwo rolne na Skarb Państwa
w zamian za emeryturę lub rentę.

poz. 1942, 1943

ich części, wymienione w § 1 pkt. 2 lit. e, będące
w posiadaniu emerytów lub rencistów rolniczych
spółdzielni produkcyjnych lub państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, których wyłącznym
źródłem utrzymania są świadczenia emerytalno
- rentowe uzyskiwane w związku z członkowstwem
lub pracą w tych spółdzielniach lub tych przedsiębiorstwach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/204/04 Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 listopada 2004
roku w sprawie stawek oraz zwolnień z podatku od
nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa
Lubuskiego z 2004r. Nr 101, poz. 1571).
§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.
Przewodniczący Rady

Stanisław Ziemecki

3. Zwalnia się od podatku pozostałe budynki lub

===================================================================================

1932
UCHWAŁA NR II/19/06
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) - uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Międzyrzecz, na których podatnik, będący mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą:
1) zakończył nową inwestycję w terminie do
31 grudnia 2007 roku lub
2) utworzył nowe miejsca pracy związane z tą
inwestycją w terminie do 31 grudnia 2008 roku,
zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r.
w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowej inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017).
§ 2. 1. Przedsiębiorca, zamierzający korzystać
ze zwolnienia, zobowiązany jest do dokonania
zgłoszenia Burmistrzowi Międzyrzecza przed roz-

poczęciem realizacji inwestycji, wyłącznie na formularzu, stanowiącym załącznik do uchwały.
2. Zgłoszenie może być dokonane tylko w okresie od wejścia w życie uchwały do 31 grudnia 2006
roku.
3. Do zgłoszenia przedsiębiorca dołącza potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie
aktualnych dokumentów o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej albo wypis z Krajowego
Rejestru Sądowego, chyba że Burmistrz takimi dokumentami już dysponuje oraz pełnomocnictwo,
jeśli zgłoszenie podpisał pełnomocnik.
4. Przez aktualne dokumenty należy rozumieć
dokumenty wydane przez właściwy organ nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dokonania zgłoszenia.
§ 3. Zwolnienie z podatku przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
przekroczono maksymalną intensywność pomocy
lub maksymalną wielkość pomocy, określonych
w rozporządzeniu wymienionym w § 1, nie dłużej
niż do 31 grudnia 2012 roku.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/287/05 Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października
2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2005r. Nr 87, poz. 1478) z dniem
31 grudnia 2006 roku, z tym, że zwolnienia od po-

poz. 1942, 1943

datku, nabyte na jej podstawie do końca 2006 roku, podatnicy zachowują, na zasadach w niej określonych, do wyczerpania.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady

Stanisław Ziemecki

Załącznik
do uchwały Nr II/19/06
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 1 grudnia 2006r.
…………………………………………….
(miejscowość, data)
Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Zgłoszenie
zamiaru korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości
I. DANE PRZEDSIĘBIORCY
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

1. Dane identyfikacyjne
1. Nazwa pełna */Nazwisko **
2. Nazwa skrócona */Pierwsze imię, drugie imię **
3. Identyfikator REGON

4. Numer PESEL **

5. Numer identyfikacji podatkowej NIP

6. Data urodzenia ( dzień – miesiąc - rok)**

7. Imię ojca **

8. Imię matki **

2. Adres siedziby */Adres zamieszkania **
9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

15. Nr lokalu

3. Określenie kategorii przedsiębiorcy
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie
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poz. 1942, 1943

zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001r., str. 33 ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 8, t. 2, s. 141, ze zm.).

 mikro

 mały

 średni

II. TREŚĆ ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenie
…………………………………………………………………………….. zgłasza zamiar korzystania ze zwolnienia
(nazwa przedsiębiorcy)
z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją i uchwale Nr ..................... Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia ………………………………….. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
z tytułu realizacji:

 nowej inwestycji na terenie Gminy Międzyrzecz w terminie do 31 grudnia 2007r., polegającej na:
 utworzeniu przedsiębiorstwa,
 rozbudowie przedsiębiorstwa,
 rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego,

 nabyciu przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte,

Opis zamierzonego przedsięwzięcia wraz z przewidywanymi nakładami
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

 utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w terminie do 31 grudnia 2008r.
Opis zamierzonego przedsięwzięcia wraz z przewidywanymi kosztami pracy
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Informacja o poniesionych kosztach
W celu realizacji inwestycji do dnia zgłoszenia poniosłem następujące koszty:
Kwota w zł

Rodzaj kosztu (nabycie, wytworzenie)

……………………………………

………………………………………………………………….

……………………………………

………………………………………………………………….

……………………………………

………………………………………………………………….

III. ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych - takich, które
nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności:
w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych do oferowanych na rynku, a także do:
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poz. 1942, 1943

 utrzymania inwestycji na terenie Gminy Międzyrzecz co najmniej przez 5 lat od dnia jej zakończenia,
(w przypadku pomocy na wspieranie nowych inwestycji)

 utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat od dnia ich utworzenia.
(w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją)
.........................................
(podpis)
__________________________________________________________________________________________________
IV. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zwolnienie z podatku od nieruchomości nie będzie wykorzystywane do działalności
wymienionych w § 3 cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów.
V. ZAŁĄCZNIKI
Do zgłoszenia:

 załączam

 nie załączam

 wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 pełnomocnictwo, jeżeli zgłoszenie podpisuje pełnomocnik. Przyczyna niezałączenia dokumentów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
.....................................
(podpis)
===================================================================================

1933
UCHWAŁA NR II/7/2006
RADY GMINY W SZCZAŃCU
z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.:
Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337)
i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136
poz. 969 ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143 poz. 1199)

uchwala się, co następuje:
§ 1. Średnią cenę skupu 1q żyta za okres trzech
pierwszych kwartałów 2006r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 17 października 2006r. (M.P. Nr 74, poz. 745),
jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Szczaniec w 2006r. obniża się z kwoty
35,52zł za 1q do kwoty 34zł za 1q.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/125/2004 Rady
Gminy w Szczańcu z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów
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podatku rolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

poz. 1942, 1943

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia
1 stycznia 2007r.
Przewodniczący Rady

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni

Józef Starzyński
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UCHWAŁA NR II/8/2006
RADY GMINY W SZCZAŃCU
z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2007
nie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 17zł,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.:
Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337)
i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ze zm.:
Dz. U. z 2005r. Nr 143 poz. 1199) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r.
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P.
z 2006r. Nr 75, poz. 758) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w 2007 roku w następującej wysokości:
1) od gruntów:
a)

b)

c)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,65zł,
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od
1ha powierzchni - 3,65zł,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego, od 1m2 powierzchni - 0,30zł;

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 7,95zł

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,70zł,

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,85zł;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
w 2007 roku:
-

grunty zajmowane z przeznaczeniem na instalację kabin i aparatów telefonicznych ogólnodostępnych na terenie gminy Szczaniec,

-

budynki i grunty przeznaczone na działalność
ochotniczych straży pożarnych,

-

budynki i grunty przeznaczone na działalność
ośrodków kultury i świetlic wiejskich,

-

a)

mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,56zł,

nieruchomości będące we władaniu jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych gminy
Szczaniec, z wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej.

b)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadze-

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/181/05 Rady
Gminy w Szczańcu z dnia 25 listopada 2005r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku

2) od budynków lub ich części:
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od nieruchomości w roku 2006.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

poz. 1942, 1943

Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2007r.
Przewodniczący Rady

Józef Starzyński

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

===================================================================================
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UCHWAŁA NR II/9/2006
RADY GMINY W SZCZAŃCU
z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.:
Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337),
art. 18, art. 19 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844, Dz. U.
z 2005r. Nr 143 poz. 1199), art. 30 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80
poz. 717 ze. zm.: Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141
poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130
poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2006r. Nr 75 poz. 758) uchwala się, co
następuje:

1) za sporządzenie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 170 złotych;
2) za każdą stronę formatu A4 wydanego wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Szczaniec w kwocie 50 złotych.
§ 2. Opłata jest wymagana z chwilą wykonania
czynności określonych w § 1 i należy ją uiścić
w kasie Urzędu Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/184/05 Rady
Gminy w Szczańcu z dnia 25 listopada 2005r.
w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007r.
Przewodniczący Rady

Józef Starzyński

§ 1. Wprowadza się na obszarze gminy Szczaniec opłatę administracyjną za czynności urzędowe
nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, wykonywane przez organy gminy:

===================================================================================
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UCHWAŁA NR II/10/2006
RADY GMINY W SZCZAŃCU
z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad pobierania opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
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poz. 1942, 1943

jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.:
Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337)
i art. 19 pkt 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ze zm.: Dz. U.
z 2005r. Nr 143 poz. 1199) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2006r.
Nr 75, poz. 758) uchwala się, co następuje:

Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2007r.

§ 1. Ustala się wysokość stawek dziennych
opłaty targowej, które określa załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.

1. Przy sprzedaży małej ilości owoców, warzyw
i artykułów żywnościowych przez indywidualnych producentów – 5 zł.

§ 2. 1. Opłaty targowe pobierane są imienne.

2. Przy sprzedaży z samochodu osobowego i ciężarowego o ładowności do 2,5 tony – 10zł.

2. Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze
inkasa.

Przewodniczący Rady

Józef Starzyński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/10/06
Rady Gminy w Szczańcu
z dnia 1 grudnia 2006r.
Opłaty targowe
I Dzienne opłaty targowe w gminie Szczaniec

3. Jako inkasentów wyznacza się sołtysów wsi.

3. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego i innych pojazdów o ładowności powyżej 2,5 tony
– 15 zł.

4. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów
w wysokości 10% od sumy zainkasowanych kwot.

4. Przy sprzedaży z obwoźnego punktu gastronomicznego – 20zł.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/185/05 Rady
Gminy w Szczańcu z dnia 25 listopada 2005r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad pobierania opłaty targowej.

5. Przy sprzedaży detalicznej ze stoisk, ławy – 15zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

II Pozostałe opłaty
1. Dzienna stawka opłaty targowej za prowadzenie działalności handlowej bądź gastronomicznej na powierzchni do 5m2 podczas organizowania imprez – 40zł.
2. Za każdy dodatkowy m2, na którym prowadzona
jest sprzedaż określona w pkt 1 wzrasta o kwotę
– 8zł.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR II/8/06
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 4 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Żagań, terminu
płatności oraz sposobu jego poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 14 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
- Dz. U z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art. 47
§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja
podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 5zł.
§ 2. 1. Podatek płatny jest z góry, bez wezwania,
do 31 marca lub w terminie 14 dni od daty nabycia
psa.
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2. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, podatek od posiadania psów jest płatny w połowie
jego wysokości.
§ 3. 1. Podatek od posiadania psów pobierany
jest w drodze inkasa lub wpłacany do kasy Urzędu
Gminy.
2. Inkasentami podatku od posiadania psów są
sołtysi.
3. Inkasenci wymienieni w pkt 2 otrzymują za
inkaso podatku od posiadania psów wynagrodzenie w wysokości 50% kwoty zainkasowanej.

poz. 1942, 1943

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żagań.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/158/05 z dnia
30 listopada 2005r.
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2007r.
Przewodniczący Rady

Bolesław Galent

===================================================================================
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UCHWAŁA NR II/9/06
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 4 grudnia 2006r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na
obszarze Gminy Żagań na 2007r. oraz poboru tego podatku w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i w oparciu o art. 6
ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (t. j. – Dz. U. Dz. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 ze zm.), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów uchwala się, co następuje:
§ 1. Dla obliczenia podatku rolnego na 2007r. na
obszarze Gminy Żagań obniża się średnią cenę
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2006r. ogłoszoną przez Prezesa GUS z kwoty 35,52zł
za 1q do kwoty 29zł za 1q.

§ 2. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego
w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych
na terenie gminy Żagań.
2. Pobór inkasa realizowany będzie przez sołtysów.
3. Ustala się wynagrodzenie w wysokości 6,5%
od pobranych osobiście należności z tytułu podatku rolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żagań.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2007r.
Przewodniczący Rady

Bolesław Galent

===================================================================================

1939
UCHWAŁA NR II/10/06
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 4 grudnia 2006r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
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poz. 1942, 1943

nolity Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
w związku z art. 5, art. 6 i art. 7, ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; ze
zmianami) uchwala, co następuje:

czonych w ewidencji gruntów i budynków
użytkiem B - teren zabudowy mieszkaniowej)
będących w posiadaniu osób fizycznych, stanowiących działki pod budynkami mieszkalnymi;

§ 1. Ustala się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żagań
w następującej wysokości:

2) grunty, budynki i budowle będące w zasobach
mienia gminnego zajęte na:

1) od gruntów:
a)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni - 0,67zł,

świetlice wiejskie,

-

hydrofornie i sieć wodociągową,

-

oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjną,

-

biblioteki,

-

remizy strażackie,

-

boiska sportowe wraz urządzeniami,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
powierzchni - 3,65zł,

-

domy przedpogrzebowe,

c)

pozostałych od 1m² powierzchni - 0,31zł

-

magazyny przeciwpowodziowe,

w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego
od 1m² powierzchni;

-

cmentarze.

-

pozostałe grunty, budynki i budowle za
wyjątkiem wynajętych lub wydzierżawionych osobom fizycznym lub prawnym;

2) od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej - 0,41zł

b)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej - 16,22zł,

c)

d)

e)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni - 8,66zł,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m² powierzchni - 3,75zł,
pozostałych od 1m² powierzchni użytkowej
- 3,12zł
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego
od 1m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7, ustawy
z dnia 30 października 2002r. o zmianie ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200,
poz. 1683).
ści:

-

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

1) 20% powierzchni gruntów pozostałych (ozna-

3) grunty i budynki w zasobach mienia gminnego zajęte na potrzeby mieszkaniowe, za wyjątkiem wynajmowanych lub dzierżawionych
w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
4) nieruchomości jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem gminy z wyjątkiem budynków lub ich części, gruntów i budowli wynajętych lub wydzierżawionych innym osobom fizycznym lub prawnym.
§ 3. 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków i opłat lokalnych objętych niniejszą uchwałą
w drodze inkasa przez upoważnionych inkasentów.
2. Pobór inkasa realizowany będzie przez sołtysów.
3. Ustala się wynagrodzenie w wysokości 6,5%
od pobranych osobiście należności z tytułu podatków i opłat objętych niniejszą uchwałą.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/160/05 Rady
Gminy Żagań z dnia 30 listopada 2005r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żagań.
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2007r.
Przewodniczący Rady

Bolesław Galent
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UCHWAŁA NR II/11/06
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 4 grudnia 2006r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1,
art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
– Dz. U z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:

1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600,00zł;
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800,00zł;
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.000,00zł;
4) równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatku wynoszą odpowiednio:

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

Lp.

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna z zawieszeniem pneuInne systemy
matycznym lub z zawieszeniem
zawieszenia osi
uznanym za równoważne
jezdnych
dwie, trzy osie
2.350,00
2.350,00
cztery osie i więcej
2.350,00
2.350,00
2.350,00
2.452,80

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

1.

nie mniej niż 12

2.
3.

nie mniej niż 12
nie mniej niż 29

mniej niż 29

§ 2. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:
Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.400,00zł;
2) równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku wynoszą odpowiednio:

Liczba osi i dopuszczalna masa
Stawka podatku ( w złotych )
całkowita pojazdów: ciągnik sioOś jezdna (osie jezdne) z zawieInne systemy
dłowy z naczepą, ciągnik balastoszeniem pneumatycznym lub
zawieszania
wy
z zawieszeniem uznanym za
osi jezdni
z przyczepą (w tonach)
równoważne
dwie osie
nie mniej niż 12
mniej niż 31
1.770,00
1.770,00
nie mniej niż 31
36 włącznie
1.770,00
1.937,76
powyżej 36
2.350,00
2.368,25
trzy osie i więcej
nie mniej niż 12
36 włącznie
1.770,00
1.770,00
powyżej 36
40 włącznie
2.350,00
2.350,00
powyżej 40
2.350,00
2.548,65

§ 3. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:

Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
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ka podatku rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:
1) od 7 ton i poniżej 12 ton – 1.200,00zł;
2) od 12 ton do 36 ton włącznie – 1.400,00zł;

poz. 1942, 1943

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIV/161/05 Rady
Gminy Żagań z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Żagań.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

3) powyżej 36 ton – 1.810,00zł.
§ 4. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2007r.
Przewodniczący Rady

1) mniejszej niż 30 miejsc – 1.200,00zł;

Bolesław Galent

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.500,00zł.
===================================================================================

1941
UCHWAŁA NR II/5/2006
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 5 grudnia 2006r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy Bogdaniec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 ze zm.)
uchwala się co następuje:

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/129/2005 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 listopada 2005 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy Bogdaniec.

§ 1. Obniża się średnią cenę żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2006 roku do kwoty
27,00zł za 1q.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a ustalona cena skupu żyta
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Janina Mirosława Cytlak

Przewodniczący Rady

===================================================================================

1942
UCHWAŁA NR II/6/2006
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 5 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 5 ust. 1 i 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)
uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bogdaniec od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej w następującej wysokości:
1) od budynków lub ich części:
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a)

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

b)

od 1m2 powierzchni użytkowej budynków
lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków - mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
- 13,25zł,
-

w zakresie usług kowalstwa, szewstwa,
szklarstwa, krawiectwa, fryzjersko - kosmetycznych, napraw sprzętu radiowo
- telewizyjnego i gospodarstwa domowego - 8,15zł od 1m² powierzchni użytkowej,

c)

od 1m² powierzchni użytkowej budynków
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- 8,56zł,

d)

od 1m² pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,87zł,

e)

od 1m² powierzchni użytkowej zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych
- 3,75zł;

2) od budowli - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych;
3) od gruntów:
a)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
powierzchni - 3,65zł,

b)

od 1m2 powierzchni gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,58zł,

poz. 1942, 1943

-

c)

w zakresie usług kowalstwa, szewstwa,
szklarstwa, krawiectwa, fryzjersko - kosmetycznych, napraw sprzętu radiowo
- telewizyjnego i gospodarstwa domowego od 1m2 powierzchni gruntów - 0,33zł,
od 1m² pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) nieruchomości lub ich części stanowiące własność gminy, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
dzierżawę, najem, użyczenie albo nie zostały
objęte w bezumowne posiadanie przez osoby
prawne, osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości
prawnej,
b) nieruchomości stanowiące własność osób powyżej 65 - go roku życia, prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, w wysokości
50% wymiaru podatku,
c) sieci wodociągowo - kanalizacyjne stanowiące
własność Gminy i wybudowane przez Związek
Celowy Gmin MG-6.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/130/2005 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień
podatku od nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 roku.
Przewodniczący Rady

Janina Mirosława Cytlak

===================================================================================

1943
UCHWAŁA NR II/7/2006
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 5 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:
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1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 627,00zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 1.044,00zł,

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.253,00zł;

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 zawieszenia, stawki
podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały;
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej
12 ton - 1.462,00zł;
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 ton - stawki podatku określa załącznik Nr 2
do uchwały;
5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a)
b)

poz. 1942, 1943

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego określa załącznik Nr 3 do uchwały;
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
-

mniejszej niż 30 miejsc – 836,00zł,

-

równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.671,00zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
-

pojazdy i autobusy stanowiące własność gminy,

-

pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych powyżej 10 miejsc w wysokości 50% wymiaru podatku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/131/2005 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2007r.

od 7 ton do 10 ton włącznie - 627,00zł,

Przewodniczący Rady

Janina Mirosława Cytlak

powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton - 731,00zł;

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/7/2006
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 5 grudnia 2006r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
519

17
19
21

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1.264,00
1.304,00
1.376,00
1.406,00
Trzy osie
1.406,00
1.437,00
1.488.00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1.304,00
1.355,00
1.437,00
1.457,00
1.488,00
1.518,00
1.590,00
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23
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2
23
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27
29
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25
27
29
31
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poz. 1942, 1943

3

4
1.518,00
1.579,00
1.712,00

1.630,00
1.702,00
1.763,00

1.865,00
1.916,00
1.967,00
2.038,00
2.069,00

1.936,00
1.967,00
2.018,00
2.499,00
2.499,00

Cztery osie i więcej

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/7/2006
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 5 grudnia 2006r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów
ciągnika siodłowego + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważnie
Dwie osie
1.477,00
1.549,00
1.661,00
1.742,00
Trzy osie
1.742,00
2.069.00

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.528,00
1.661,00
1.742,00
1.953,00
1.756,00
2.527,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/7/2006
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 5 grudnia 2006r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1
12

2
18

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeInne systemy
niem pneumatycznym lub zawiezawieszenia osi
szeniem uznanym za równoważne
jezdnych
Jedna oś
3
4
774,00
836,00
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1
18
25

2
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

poz. 1942, 1943

3

4
846,00
1.131,00

927,00
1.192,00

1.192,00
1.243,00
1.345,00
1.498,00

1.243,00
1.294,00
1.447,00
1.732,00

1.355,00
1.508,00

1.457,00
1.661,00

Dwie osie

Trzy osie
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UCHWAŁA NR II/12/2006
RADY GMINY SANTOK
z dnia 5 grudnia 2006r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym (tekst jednolity z 1993r. Dz. U. Nr 94, poz. 431
ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. obniża się z kwoty
35,52zł za 1q do kwoty 30,00zł za 1q.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/234/05 Rady
Gminy Santok z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2007r.
Przewodniczący Rady

Tadeusz Boczula

===================================================================================
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UCHWAŁA NR II/13/2006
RADY GMINY SANTOK
z dnia 5 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz. 84
z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Santok:
1) od gruntów:
a)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni – 0,63zł,
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b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - od
1ha powierzchni – 3,65zł,

c)

pozostałych gruntów od 1m2 powierzchni
– 0,15zł,

d)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - od 1m2 powierzchni - 0,15zł;

2) od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej – 0,56zł,

b)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - od 1m2 powierzchni użytkowej – 15,00zł,

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej – 5,00zł,

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1m2 powierzchni
użytkowej – 3,65zł,

e)

2

pozostałych - od 1m powierzchni użytkowej – 4,00zł,

f)

pozostałych - stodoły i budynki inwentarskie
- od 1m2 powierzchni użytkowej - 1,70zł,
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g)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – od 1m2 powierzchni użytkowej – 5,20zł;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7.
§ 2. Zwalnia się od podatku nieruchomości:
1) nieruchomości wykorzystywane na cele opieki zdrowotnej będące mieniem komunalnym
Gminy Santok;
2) nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek
budżetowych i organizacyjnych powiązanych
z budżetem Gminy Santok;
3) grunty zajęte na cmentarze i pod obiekty sportowo - rekreacyjne;
4) nieruchomości zajęte na potrzeby straży pożarnych i fundacji.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/157/04 Rady
Gminy Santok z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie
stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2007 roku.
Przewodniczący Rady

Tadeusz Boczula

Wojewoda Lubuski
Wydział Prawny i Nadzoru
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-585, e-mail – wpoin@uwoj.gorzow.pl
Anna Zacharia
Zakład Obsługi Administracji
przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:
- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0–95) 7115-210
- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 – 1530.
Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy biblioteki.
Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego
w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
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