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„§ 16. 1. Rada powołuje następujące stałe Komisje:
1) Rewizyjną, która kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych
oraz jednostek pomocniczych;
2) Finansowo - Gospodarczą, która zajmuje się
stanem finansów i budżetu gminy. Do zakresu działania tej Komisji należą również sprawy planowania, mienia komunalnego, gospodarowania, rolnictwa, handlu, usług, przemysłu i ochrony środowiska;
3) Społeczno - Oświatową, której zakres obejmuje sprawy: oświaty, kultury i kultury fizycznej,
turystyki, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa
publicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi,
bezrobocia oraz socjalne i mieszkaniowe.
2. Radny może być członkiem jednej Komisji
stałej.
3. W skład Komisji stałych nie mogą być wybierani: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady.
4. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne Komisje do wykonywania określonych
zadań, określając ich skład i zakres działania.”;

poz. 1998

3) § 75 otrzymuje brzmienie:
„§ 75. 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego Komisji, Zastępcy Przewodniczącego oraz maksymalnie trzech członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest uchwałą Rady, podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu Rady.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są
uchwałą Rady, podejmowaną zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu
Rady.
4. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji spośród swego grona zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
5. Odwołanie Przewodniczącego Komisji lub poszczególnych członków następuje na zasadach określonych w ust. 2 i 3.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady

2) w § 66 skreśla się ust. 2;

Tomasz Karpiński

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

1964
UCHWAŁA NR II/5/2006
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 i 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z
późn. zm.) uchwala się co następuje:

a)

b)

mniej niż 15 miejsc:

wyprodukowanej do roku 1990 włącznie
- 780zł,

-

wyprodukowanych po roku 1990 - 750zł,

c)

§ 1. Ustala się stawki roczne na terenie gminy
Rzepin w wysokości:
1) od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:

-

równej lub wyższej niż 30 miejsc:
-

wyprodukowanych do roku 1990 włącznie - 1.710zł,

-

wyprodukowanych po roku 1990 - 1.700zł;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

-

wyprodukowanych do roku 1990 włącznie - 450zł,

-

wyprodukowanego do roku 1990 włącznie - 580zł,

-

wyprodukowanych po roku 1990 - 420zł,

-

wyprodukowanego po roku 1990 - 560zł,

równej 15 miejsc lub mniej niż 30 miejsc:

b)

powyżej 5.5 ton do 9 ton włącznie:
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-

wyprodukowanego do roku 1990 włącznie - 735zł,

-

wyprodukowanego po roku 1990 - 685zł,

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton:
-

wyprodukowanego do roku 1990 włącznie- 950zł,

-

wyprodukowanego po roku 1990 - 870zł;

3) 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:
a)

od 12 ton i mniej niż 13 ton i dwóch osiach
jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.000zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.005zł,

b)

od 13 ton i mniej niż 14 ton i dwóch osiach
jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.010zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.020zł,

c)

od 14 ton i mniej niż 15 ton i dwóch osiach
jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.050 zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.075zł,

d)

nie mniej niż 15 ton i dwóch osiach jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.310zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.330zł,

e)

od 12 ton i mniej niż 17 ton i trzech osiach
jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.370zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.400zł,

f)

od 17 ton i mniej niż 19 ton i trzech osiach
jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub za-

poz. 1998

wieszeniem uznanym za równoważne
- 1.410zł,
g)

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.450zł,
od 19 ton i mniej niż 21 ton i trzech osiach
jezdnych:

-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.580zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.600zł,

h)

od 21 ton i mniej niż 23 ton i trzech osiach
jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.620zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.640zł,

i)

od 23 ton i mniej niż 25 ton i trzech osiach
jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.650zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.670zł,

j)

nie mniej niż 25 ton i trzech osiach jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.680zł,

-

innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.700zł,

k)

od 12 ton i mniej niż 25 ton i czterech
osiach jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.780zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.800zł,

l)

od 25 ton i mniej niż 27 ton i czterech
osiach jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.840zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.870zł,

ł)

od 27 ton i mniej niż 29 ton i czterech
osiach jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub za-
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wieszeniem uznanym za równoważne
- 2.000zł,
-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.020zł,

m) od 29 ton i mniej niż 31 ton i czterech
osiach jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 2.120zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.430zł,

n)

nie mniej niż 31 ton i czterech osiach jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 2.280zł,

-

z innym systemem zawieszania osi jezdnych - 2.450zł;

4) 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:
a)

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.720zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.750zł,

c)

od 25 ton i mniej niż 31 ton i dwóch osiach
jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.800zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.840zł,

d)

nie mniej niż 31 ton i dwóch osiach jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.850zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.920zł,

e)

od 12 ton do mniej niż 40 to i trzech osiach
jezdnych
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.850zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.870zł,

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
-

wyprodukowanych do roku 1990 włącznie - 610zł,

-

wyprodukowanych po roku 1990 - 590zł,

b)

f)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
-

wyprodukowanych do roku 1990 włącznie - 730zł,

-

wyprodukowanych po roku 1990 - 710zł,

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton włącznie:
-

wyprodukowanych do roku 1990 włącznie - 910zł,

-

wyprodukowanych po roku 1990 - 870zł;

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
a)

b)

-

od 12 ton i mniej niż 18 ton i dwóch osiach
jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.630zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.650zł,
od 18 ton i mniej niż 25 ton i dwóch osiach
jezdnych:

nie mniej niż 40 ton i trzech osiach jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 2.330zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych - 2.520zł;

6) od przyczep lub naczep, które łączenie 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:
-

wyprodukowanych do roku 1990 włącznie
- 410zł,

-

wyprodukowanych po roku 1990 - 370zł;

7) od przyczep lub naczep, które łączenie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równa lub wyższa 12 ton
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a)

od 12 ton do mniej niż 18 ton i jednej osi
jezdnej:
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zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 530zł,

poz. 1998

nych - 1.310zł,
g)

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 560zł,
od 18 ton i mniej niż 25 ton i jednej osi
jezdnej:

-

c)

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 640zł,

nie mniej niż 38 ton i dwóch osiach jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.170zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.620zł,

h)

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 670zł,

od 12 toni mniej niż 38 ton i trzech osiach
jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.170zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.200zł,

nie mniej niż 25 ton i jednej osi jezdnej:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 720zł

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 750zł,

d)

od 12 ton i mniej niż 28 toni dwóch osi
jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 830zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 850zł,

e)

od 28 ton i mniej niż 33 ton i dwóch osiach
jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 940zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 970zł,

f)

od 33 ton i mniej niż 38 ton i dwóch osiach
jezdnych:
-

-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.060zł,
z innym systemem zawieszenia osi jezd-

i)

nie mniej niż 38 ton i trzech osiach jezdnych:
-

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.190zł,

-

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.300zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące do przewozów szkolnych stanowiące własność gminy oraz samochody
strażackie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/88/2005 Rady
Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2005r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady

Barbara Szostak
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UCHWAŁA NR II/6/2006
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów w 2007 roku
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 13
i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu
30 czerwca roku podatkowego.

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów na terenie gminy Rzepin w wysokości 22,00zł za każdego psa.

§ 6. 1. Inkasentami podatku od posiadania psów
na terenie wsi są sołtysi.

§ 2. Poza zwolnieniami określonymi w art. 13
ust. 2 wprowadza się następujące zwolnienia:
1) zwalnia się z podatku od posiadania psów
szczenięta do 12 tygodni;
2) zwalnia się z podatku od posiadania jednego
psa utrzymywanego w celu pilnowania posesji.
§ 3. Podatek od posiadania psów płatny jest
z góry bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia
w posiadanie psa.
§ 4. Podatek od posiadania psów należny jest
w wysokości połowy stawki określonej w § 1, jeżeli

§ 5. Zapłaty podatku dokonać należy w kasie
Urzędu lub na rachunek Banku Spółdzielczego
w Rzepinie 288371 00090001 8119200000 10 lub
u inkasenta.

2. Inkasent za pobór podatku od posiadania
psów otrzyma wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5% zainkasowanej kwoty.
3. Zobowiązuje się inkasentów do odprowadzania wpływów podatku od posiadania psów na
rachunek budżetu gminy.
§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 8 Traci moc uchwała Nr XXXIII/89/2005 Rady
Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2005 roku.
§ 9 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady

Barbara Szostak
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UCHWAŁA NR II/7/2006
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591
ze zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze
zm.) Rada Miejska w Rzepinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki w podatku od nieruchomości od 1m2 w wysokości:
1) od gruntów:
a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,66zł,
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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 - 0,18zł;

2) od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych - 0,57zł,

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,50zł,

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,50zł

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych- 2,65zł,

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 2,76zł,

f)

garaże - 5,10zł;

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.

poz. 1998

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Budynki gospodarcze nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna i nie wydzierżawione innym osobom, będące w posiadaniu emerytów
i rencistów, którzy zdali grunt na Skarb Państwa.
2. Budynki lub ich części, budowle oraz grunty
zajęte na potrzeby jednostek budżetowych gminy
- za wyjątkiem powierzchni przeznaczonych na
działalność gospodarczą - oraz oczyszczalni ścieków, zaopatrzenia mieszkańców miasta i gminy
w wodę oraz odbiór ścieków; komisariatu policji,
ochotniczych straży pożarnych oraz placówek prowadzących działalność charytatywno - opiekuńczą
i kombatancką.
3. Budynki lub ich części, budowle oraz grunty
stanowiące własność gminy, jeżeli nie zostały oddane w posiadanie, zarząd lub na podstawie innej
umowy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/87/2005 z dnia
30 listopada 2005 roku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady

Barbara Szostak

===================================================================================
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UCHWAŁA NR II/8/2006
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2007 roku
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 późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst
jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 136, poz.969 z późn.
zm.) Rada Miejska w Rzepinie uchwala co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 17 października 2006 roku

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2006r. (Monitor Polski z 25 października 2006r. Nr 74, poz. 745 ) z kwoty 35,52zł za
kwintal do kwoty 27,88zł za 1 kwintal.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady

Barbara Szostak
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1968
UCHWAŁA NR II/9/2006
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie zwolnienia z podatku rolnego w 2007 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13e ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
Rada Miejska w Rzepinie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku rolnego grunty rolne
przekazane rencistom i emerytom do dożywotniego użytkowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 3.Traci moc uchwała Nr XXIII/90/2005 z 30 listopada 2005 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady

Barbara Szostak

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

1969
UCHWAŁA NR II/11/06
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 4 grudnia 2006r.
w sprawie podatku od nieruchomości
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 z późn. zm.) oraz art. 5
ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.,
Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
ści:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomo-

a)

mieszkalnych - 0,46zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,24zł od 1m2
powierzchni użytkowej,

d)

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

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,70zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3)

od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7.

1) od gruntów:
a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,56zł od 1m2 powierzchni,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,55zł
od 1ha powierzchni,

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,12zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
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1) grunty wraz z budynkami będące własnością
Gminy Zielona Góra przeznaczone na działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej;
2) nieruchomości lub ich części stanowiące własność Gminy Zielona Góra, które nie zostały
oddane w zarząd, najem, użyczenie, dzierżawę bądź nie są użytkowane bez umownie lub
z innego tytułu prawnego;
3) grunty zajęte na zieleńce komunalne;
4) grunty zajęte na cmentarze oraz kaplice posadowione na tych gruntach;

poz. 1998

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIV/259/05 Rady
Gminy Zielona Góra z dnia 29 listopada 2005 roku
w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 98, poz. 1678).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2007 roku i podlega wywieszeniu na
tablicach ogłoszeń w sołectwach i tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zielona Góra.

5) grunty zajęte na boiska sportowe;

Przewodniczący Rady

Henryk Walczak

6) grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności bibliotecznej w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

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

1970
UCHWAŁA NR II/12/06
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 4 grudnia 2006r.
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 (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 , poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006
roku, Nr 121 poz. 844, tekst jednolity) uchwala się
co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12

15

a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 528zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 648zł,

c)

powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 756zł,

d)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 960zł;

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 wynoszą:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1.044zł

15

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
1.176zł

1.176zł

1.320zł

1.044zł
1.260zł

1.176zł
1.644zł

1.044zł

1.176zł

Trzy osie
12
23

23

12

27

Cztery osie i więcej
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2
29

poz. 1998

3
1.260zł
1.776zł

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej
12 ton – 1.020zł;

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów
(w tonach)
mniej niż

12
25
31

25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1.260zł
1.380zł
1.572zł
Trzy osie

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

12
25

25

1.380zł
1.512zł
1.824zł
1.824zł
2.472zł

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

6) od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związa-

mniej niż

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.668zł
1.872zł

5) od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: od 7 ton i poniżej
12 - 444zł;

nie mniej niż

1.716zł
2.472zł

stosowanego 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 wynoszą:

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przy-

nie mniej niż

4

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Jedna oś
504zł
636zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
636zł
756zł

Dwie osie
12
33
38

33
38

756zł
912zł
1.236zł

912zł
1.356zł
1.788zł

756zł

1.176zł

1.140zł

1.320zł

Trzy osie
12

38

38
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy:

-

mniejszej niż 30 miejsc – 1.020zł,

-

równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.620zł.
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§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/261/05 Rady
Gminy Zielona Góra z dnia 29 listopada 2005 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 98, poz. 1680).

poz. 1998

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2007 roku i podlega wywieszeniu na
tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz na
tablicach ogłoszeń w sołectwach.
Przewodniczący Rady

Henryk Walczak

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

1971
UCHWAŁA NR II/6/2006
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 5 grudnia 2006r.
w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzeźnica na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmianami) i w oparciu o art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r. Nr 136, poz. 969) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 17 października 2006r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. (M. P. z 2006r. Nr 74, poz. 745) Rada
Gminy uchwala co następuje:

1 kwintal do kwoty 30zł za 1 kwintal przyjmowanej
do podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy Brzeźnica w 2007 roku.

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu 1 kwintala
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r.
ogłoszoną przez Prezesa GUS z kwoty 35,52zł za

Przewodniczący Rady

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brzeźnica.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2007 roku.

Janusz Wygnaniec

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

1972
UCHWAŁA NR II/8/06
RADY GMINY ŻARY
z dnia 5 grudnia 2006r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Żary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ust. 1 i 2,
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy rocznie wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton
wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1999
roku włącznie:
a)

od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 550,00zł,
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b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 900,00zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 810,00zł,

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.200,00zł;

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.080,00zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej od 3,5ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1999 roku:
a)

od 3,5 ton do 5,5 włącznie - 495,00zł,

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w 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 jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1.220,00
1.280,00
1.350,00
1.420,00
Trzy osie
1.220,00
1.280,00
1.350,00
1.420,00
1.500,00
1.580,00
Cztery osie i więcej
1.350,00
1.420,00
1.500,00
1.670,00
1.700,00

4) 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 wyprodukowanego do dnia 31 grudnia
1999 roku włącznie – 1.000,00zł;
5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowiLiczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12

18

3) 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 podatkowe określa poniższa tabela:

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.280,00
1.350,00
1.420,00
1.500,00
1.280,00
1.350,00
1.420,00
1.500,00
1.580,00
1.660,00
1.420,00
1.500,00
1.670,00
2.460,00
2.460,00

tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej
12 ton wyprodukowanego po 31 grudnia 1999
roku – 900,00zł;
6) 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 - stawki podatkowe określa poniższa tabela:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1.300,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
1.370,00
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3

4
1.370,00
1.440,00
1.510,00

1.440,00
1.510,00
1.936,00

1.400,00
1.740,00

1.740,00
2.500,00

Trzy osie

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – wyprodukowane do dnia 31 grudnia 1999 roku,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego – 900,00zł;
8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – wyprodukowane po dniu 31 grudnia 1999 roku,
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
38

38

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Jedna oś
920,00
950,00
980,00
Dwie osie
950,00
980,00
1.100,00
1.200,00
Trzy osie
1.100,00
1.400,00

a)

mniejszej niż 30 miejsc – 1.200,00zł,

b)

równej lub
– 1.700,00zł;

niż

30

miejsc

11) od autobusu wyprodukowanego po dniu
31 grudnia 1999 roku, w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:
a)

mniejszej niż 30 miejsc – 1.080,00zł,

b)

równej lub
– 1.530,00zł.

wyższej

9) 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, stawki podatkowe określa
poniższa tabela:

Stawka podatku (w złotych)

10) od autobusu wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 1999 roku włącznie, w zależności
od liczby miejsc do siedzenia:
wyższej

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego – 810,00zł;

niż

30

miejsc

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
950,00
980,00
1.100,00
980,00
1.100,00
1.300,00
1.700,00
1.340,00
1.830,00

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe o masie całkowitej
od 3,5 tony i poniżej 12 ton wykorzystywane przez
podatnika podatku rolnego wyłącznie do celów
gospodarstwa rolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/153/05 Rady
Gminy w Żarach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na
terenie Gminy Żary.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki

poz. 1998

i zwolnienia obowiązują od dnia 1 stycznia 2007
roku.
Przewodniczący Rady

Marian Peszek
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UCHWAŁA NR II/9/06
RADY GMINY ŻARY
z dnia 5 grudnia 2006r.
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia wysokości
ich wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 12, ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami),
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze
zmianami) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682
ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa od
osób fizycznych następujących podatków:
1) podatku od nieruchomości;
2) podatku rolnego;

3. Wynagrodzenie z tytułu inkasa dla sołtysów
wynosić będzie 10% kwot zainkasowanych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/102/04 Rady
Gminy Żary z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie
poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia wysokości
ich wynagrodzenia.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady

3) podatku leśnego;

Marian Peszek

2. Na inkasentów podatków określonych w ust. 1
wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR II/10/06
RADY GMINY ŻARY
z dnia 5 grudnia 2006r.
w sprawie wysokości, zwolnień i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania
psów, opłaty targowej na terenie Gminy Żary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3,
art. 14 pkt 1, 2 i 4, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze
zmianami) uchwala się, co następuje:

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

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68zł od 1m2 powierzchni,
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b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,60zł
od 1ha powierzchni,

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a)

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

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,40zł od
1m2 powierzchni użytkowej,

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,50zł od 1m2
powierzchni użytkowej,

d)

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

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,20zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7.
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
grunty, budynki lub ich części i budowle stanowiące własność Gminy Żary, które nie zostały oddane
w posiadanie w drodze umowy lub z innego tytułu
prawnego osobom fizycznym, osobom prawnym
lub jednostkom organizacyjnym w tym spółce nie
posiadającej osobowości prawnej, a także jeżeli
nie są w posiadaniu tych osób lub jednostek bez
tytułu prawnego.

poz. 1998

siadania psów na terenie gminy Żary w wysokości
30,00zł od jednego psa.
2. Zwalnia się z podatku od posiadania psów:
1) z tytułu posiadania szczeniąt do 12 tygodnia
życia;
2) z tytułu posiadania psa utrzymywanego przez
wszystkich użytkowników nieruchomości i gospodarstw domowych od jednego psa.
3. Osoba, która weszła w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca roku podatkowego opłaca podatek
w wysokości połowy stawki określonej w ust. 1.
4. Podatek płatny jest z góry, bez wezwania
w Kasie Urzędu Gminy w Żarach - do 31 marca
każdego roku lub w ciągu dwóch tygodni od dnia
wejścia w posiadanie psa.
§ 3. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości 10,00zł za każdy dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.
2. Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze
inkasa. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.
3. Wynagrodzenie z tytułu inkasa dla sołtysów
wynosić będzie 10% kwot zainkasowanych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/152/05 Rady
Gminy Żary z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie
wysokości, zwolnień i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty
targowej na terenie Gminy Żary.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 7. 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 2007r.
Przewodniczący Rady

Marian Peszek

§ 2. 1. Ustala się roczną stawkę podatku od po-
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UCHWAŁA NR II/6/06
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Łagów
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,
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poz. 1998

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)
w związku z art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 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:

zarządcy pól namiotowych oraz sołtysi.

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości:

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

2zł - od osoby.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007r.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej
w formie inkasa.

3. Inkasenci zobowiązani są do rozliczania z Urzędem Gminy z pobranych opłat miejscowych w okresach miesięcznych.
4.Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% kwoty zainkasowanej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/58/2003 Rady
Gminy Łagów z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz
uchwała Nr XVII/112/04 Rady Gminy Łagów z dnia
29 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości opłaty miejscowej.

Przewodniczący Rady

2. Inkasentami opłaty miejscowej są kierownicy ośrodków wypoczynkowych, właściciele, bądź

Czesław Kalbarczyk
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UCHWAŁA NR II/7/06
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 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) oraz art. 5 ust. 1 i 4, 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) uchwala się co następuje:

b)

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

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego- 0,30zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych - 0,55zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,90zł od
1m2 powierzchni użytkowej,

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług
w zakresie obrotu kwalifikowalnym materiałem siewnym - 8,60zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości:
1) od gruntów:
a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,66zł
od 1m2 powierzchni,
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d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 3,69zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

e)

pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,70zł od 1m2 powierzchni użytkowej - w tym letniskowych 6,23zł
od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej
niż działalność rolnicza i leśna - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości

poz. 1998

do nich gruntami, za wyjątkiem budynków
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
c) nieruchomości będące we władaniu jednostek
budżetowych i zakładu budżetowego Gminy
Łagów z wyjątkiem budynków lub ich części,
budowli oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/99/04 Rady Gminy Łagów z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy

a) nieruchomości lub ich części stanowiące własność Gminy Łagów, które nie zostały oddane
w zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie i nie są
użytkowane bez żadnego tytułu prawnego
przez osoby fizyczne i osoby prawne,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2007r.

b) remizy OSP i świetlice wiejskie, będące we
władaniu rad sołeckich wraz z przynależnymi

Czesław Kalbarczyk

Przewodniczący Rady
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UCHWAŁA NR II/8/2006
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na
terenie gminy Stare Kurowo
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami) oraz art. 5 ust. 1, ust. 2, ust. 3,
ust. 4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 roku w sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,45zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,66zł od 1m2
powierzchni użytkowej,

d)

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

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych - 0,50zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

b)

związanych z prowadzeniem działalności go-

2) od pozostałych budynków lub ich części:
a)

od budynków letniskowych – 6,22zł od 1m2
powierzchni użytkowej,

b)

od garaży - 6,04zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
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od pozostałych budynków, w tym: zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,95zł od 1m2
powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 3 - 7;
4) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,67zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
5) od gruntów:

poz. 1998

udziałem gminy;
3) pozostałe budynki niemieszkalne położone na
gruncie do 1ha fizycznego lub 1ha przeliczeniowego, służące wyłącznie działalności rolniczej, będące w posiadaniu podatników mających odrębne gospodarstwa rolne na innym
terenie;
4) budynki niemieszkalne, nieużywane przez osoby inne, stanowiące własność osób powyżej
70 roku życia, samotnie zamieszkałych;
5) budynki zajmowane przez emerytów i rencistów w wysokości 38% dla stawki podatku
określonego w § 1 pkt 2 litera c;

a)

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

6) grunty zajmowane przez emerytów i rencistów
w wysokości 30% dla stawki podatku określonego w § 1 pkt 5 litera b;

b)

pozostałych - 0,17zł od 1m2 powierzchni
użytkowej, w tym:

7) grunty położone pod napowietrznymi liniami
energetycznymi, którymi zarządza Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

-

-

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
działek rekreacyjnych –
powierzchni użytkowej.

0,33zł od 1m2

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) obiekty i grunty użyteczności publicznej stanowiące własność gminy z wyłączeniem gruntów i obiektów wydzierżawionych na podstawie odrębnych umów;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stare Kurowo.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/190/2005 Rady
Gminy Stare Kurowo z dnia 5 grudnia 2005 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
na terenie gminy Stare Kurowo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązujące od dnia
1 stycznia 2007 roku.
Przewodniczący Rady

2) budynki i grunty będące we władaniu gminnych jednostek budżetowych i spółek ze 100%

Andrzej Gogler

===================================================================================
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UCHWAŁA NR II/9/2006
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stare
Kurowo oraz zwolnień od tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz.1591 z późn. zmianami), art.10 ust.1 i 2, art.12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
10 października 2006 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązują-

cych w 2007 roku (M. P. Nr 72, poz. 721) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:
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1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton
wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 2000r.
włącznie:
a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 642zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.068zł,

c)

powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.280zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton
wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 2000r.:
a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 608zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.014zł,

c)

powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton – 1.216zł;

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
4) 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 wyprodukowanego do dnia 31 grudnia
2000r. włącznie:
a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.120zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.387zł,

c)

powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.494zł;

5) 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
wyprodukowanego po 31 grudnia 2000r.:
a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.067zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.334zł,

c)

powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.441zł;

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej 12 ton, jak w załączniku Nr 2
do uchwały;
7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowane do 31 grudnia 2000r., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:

poz. 1998

a)

od 7 ton do 10 ton włącznie - 1.173zł,

b)

powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton - 1.280zł;

8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowane po 31 grudnia 2000r., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
a)

od 7 ton do 10 ton włącznie - 1.152 zł,

b)

powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton – 1.258zł;

9) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
10) od autobusu wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 2000r. włącznie w zależności od
liczby miejsc do siedzenia:
mniejszej niż 20 miejsc - 1.441zł,
a)

równej lub wyższej niż 20 miejsc do
9 miejsc włącznie – 1.493zł,

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.889zł;

11) od autobusu wyprodukowanego po dniu
31 grudnia 2000r. w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:
a)

mniejszej niż 20 miejsc – 1.387zł,

b)

równej lub wyższej niż 20 miejsc do
29 miejsc włącznie – 1.441zł,

c)

równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.868zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy do przewozów szkolnych - trzy
autobusy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stare Kurowo.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/191/2005 Rady
Gminy Stare Kurowo z dnia 5 grudnia 2005 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na terenie gminy
Stare Kurowo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 roku.
Przewodniczący Rady

Andrzej Gogler
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/9/2006
Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 6 grudnia 2006r.
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

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inne systemy
pneumatycznym lub zawieszeniem
zawieszenia osi jezdnych
uznanym za równoważne
3
4
Dwie osie
127,55
127,55
127,55
352,56
352,56
496,68
496,68
1124,01
Trzy osie
127,55
221,90
221,90
455,20
455,20
591,04
591,04
910,40
910,40
1.415,37
910,40
1.415,37
Cztery osie i więcej
591,04
599,34
599,34
935,28
935,28
1.484,84
1.484,84
2.202,37
1.484,84
2.202,37
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/9/2006
Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 6 grudnia 2006r.

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
40

40

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
34,22
238,50
502,90
1.268,14
Trzy osie
1.118,82
1.547,06

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
34,22
431,36
825,38
1.739,92
1.547,06
2.288,44
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/9/2006
Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 6 grudnia 2006r.
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
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inne systemy
pneumatycznym lub zawieszeniem uznazawieszenia osi jezdnych
nym za równoważne
3
4
Jedna oś
22,82
22,82
159,69
287,23
287,23
503,94
Dwie osie
188,73
277,90
550,60
763,17
763,17
1.159,26
1031,72
1.526,32
Trzy osie
607,63
846,11
846,11
1.149,93

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

1979
UCHWAŁA NR II/10/2006
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na terenie gminy Stare Kurowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 14 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25
października 2006r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

- w terminie 30 dni od dnia powstania obowiązku
(daty nabycia psa).

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 31,00zł od jednego
psa, a od każdego następnego - 36,00zł.

b) posiadanie psów - szczeniąt do trzeciego miesiąca życia.

§ 2. 1. Podatek płatny jest z góry, bez wezwania do 31 marca każdego roku, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku

2. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca podatek płatny jest w wysokości 50% stawki wskazanej w § 1.
§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od posiadania
psów:
a) posiadanie jednego psa nabytego ze schroniska dla zwierząt,

2. Zwalnia się z 50% stawki podatku posiadanie jednego psa, którego właścicielem jest osoba
utrzymująca się wyłącznie z emerytury lub renty
i prowadząca samodzielne (odrębne) gospodarstwo
domowe.
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3. Zwalnia się z 30% stawki podatku posiadanie psów w przypadku okazania aktualnego zaświadczenia o zaszczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.
§ 4. 1. Podatek od posiadania psów pobierany
jest w drodze inkasa lub wpłacany do kasy Urzędu
Gminy Stare Kurowo.
2. Inkasentami do poboru podatku od posiadania psów są sołtysi wsi.
3. Inkasenci wymienieni w pkt 2 otrzymują za
inkaso podatku wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 25% kwoty zainkasowanej.

poz. 1998

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/192/2005 Rady
Gminy Stare Kurowo z dnia 5 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
posiadania psów na terenie gminy Stare Kurowo.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
a określone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia
2007 roku.
Przewodniczący Rady

Andrzej Gogler

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

1980
UCHWAŁA NR II/11/2006
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej oraz zasad jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142,
poz.1591 z późn. zmianami), art. 15 oraz art. 19
pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75,
poz. 758) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
w wysokościach:
1) przy sprzedaży z pojazdów samochodowych
i przyczep 15,00zł;
2) przy sprzedaży z wozu konnego 10,00zł;
3) przy sprzedaży z kosza, skrzyń, wiadra, wózka,
roweru, stolika itp. 8,00zł.
Stawki określone powyżej nie są uzależnione od
czasu prowadzenia sprzedaży, handlu na targowisku w danym dniu.
§ 2. Przy sprzedaży płodów rolnych, owoców,
warzyw oraz runa leśnego przez mieszkańców gminy Stare Kurowo stawki określone w § 1 ulegają

zmniejszeniu o 50%.
§ 3. Opłaty określone w § 1 pobiera się od
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
§ 4. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa
dokonuje osoba wyznaczona uchwałą Rady Gminy.
§ 5. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty
targowej wynosi 30% zebranej kwoty.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stare Kurowo.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XX/177/2005 Rady
Gminy w Starym Kurowie z dnia 28 czerwca 2005r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej oraz zasad jej poboru.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 roku.
Przewodniczący Rady

Andrzej Gogler
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UCHWAŁA NR II/9/2006
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity - Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn.
zmianami) i art. 5, art. 6, ust. 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121,
poz. 844 z 2006r. z późniejszymi zmianami) Rada
Gminy uchwala, co następuje:

9) od pozostałych gruntów - 0,15zł od 1m2 powierzchni, w tym:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1. Nieruchomości jednostek budżetowych i zakładów budżetowych powiązanych z budżetem
gminy, z wyjątkiem budynków lub ich części, budowli, gruntów wynajętych lub wydzierżawionych
innym osobom fizycznym lub prawnym na prowadzenie działalności gospodarczej.

1) od budynków mieszkalnych lub ich części
- 0,57zł od 1m2 pow. użytkowej;
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 14,50zł od 1m2 pow. użytkowej;
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,55zł od 1m2 pow. użytkowej;
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,72zł
od 1m2 pow. użytkowej;
5) od pozostałych budynków lub ich części - 4,25zł
od 1m2 pow. użytkowej, w tym:
-

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 1,90zł od
1m2 pow. użytkowej;

6) od budowli – 2% wartości;
7) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,61zł od 1m2 powierzchni;
8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,65zł od 1ha powierzchni;

-

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,10zł od
1m2 powierzchni.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

2. Budynki lub ich części przydzielone do bezpłatnego użytkowania osobie, która przekazała
w zamian za emeryturę lub rentę gospodarstwo
rolne Państwu, jeżeli nie są wynajęte lub wydzierżawione, a także działki gruntu przydzielone do
bezpłatnego użytkowania takiej osobie.
3. Budynki gospodarcze w przypadku prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego przez
emerytów i rencistów rolnych.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/190/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
§ 4. Określa się wzory formularzy, o których mowa w art. 6 ust. 6 i w ust. 9 pkt 1 ustawy stanowiące
załącznik Nr 1, 2, 3, 4 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. 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

Jerzy Barski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/9/2006
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 6 grudnia 2006r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/9/2006
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 6 grudnia 2006r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/9/2006
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 6 grudnia 2006r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr II/9/2006
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 6 grudnia 2006r.
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1982
UCHWAŁA NR II/10/2006
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. ze zmianami)
i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 136
poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
uchwala co następuje:

25 października 2006r. Nr 74, poz. 745) o kwotę
4,02zł. Po obniżeniu cena 1q żyta wynosi 31,50zł.

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r. (M. P. z dnia

Przewodniczący Rady

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie na rok
podatkowy 2007.

Jerzy Barski

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

1983
UCHWAŁA NR II/8/06
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001r. - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. - Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
Rada Miejska w Sulęcinie uchwala co następuje:

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 - 16,65zł,

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m² powierzchni użytkowej - 8,38zł,

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1m² powierzchni
użytkowej - 3,63zł,

e)

pozostałych

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sulęcin:
1) od gruntów:
a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m² powierzchni - 0,55zł,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - od
1ha powierzchni - 3,43zł,

c)

pozostałych:
-

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m² powierzchni - 0,17zł,

-

innych - od 1m² powierzchni - 0,18zł;

-

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
- od 1m² powierzchni użytkowej - 3,13zł,
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-

zajętych na garaże, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- od 1m² powierzchni użytkowej - 5,45zł,

ste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie
albo nie zostały objęte w bezumowne posiadanie.

-

innych - od 1m² powierzchni użytkowej
- 3,23zł;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3 - 7 ustawy
z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/266/05 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 2 grudnia 2005r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 98, poz. 1690).

§ 2. Niezależnie od zwolnień przewidzianych
w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy, zwalnia się od podatku
od nieruchomości lub ich części:
a) zajęte na cmentarze,

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2007r.
Przewodniczący Rady

b) stanowiące własność gminy, które nie zostały
oddane w trwały zarząd, użytkowanie wieczy-

Bogdan Furtak

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

1984
UCHWAŁA NR II/9/06
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru podatku, terminów płatności oraz zwolnień z podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.- Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2006r. - Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada
Miejska w Sulęcinie uchwala co następuje:

bezdomnych zwierząt lub z innej placówki zajmującej się wyłapywaniem bezdomnych psów,
w roku ich nabycia i w roku następnym.
§ 4. 1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.
2. Poboru podatku dokonują:

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w Gminie Sulęcin na 28zł od posiadania każdego psa.

1) na terenie miasta Sulęcin - Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa;

§ 2. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem
wejścia w posiadanie psa.

2) poza terenem miasta Sulęcin - sołtysi wsi,
oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

2. Podatek od posiadania psów płatny jest bez
wezwania do 30 czerwca roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 15 czerwca
roku podatkowego - w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

§ 5. Za pobór podatku od posiadania psów inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% sumy zainkasowanego i odprowadzonego
na rachunek Gminy podatku.

§ 3. Zwalnia się z podatku:
1) posiadanie psów (szczeniąt) w wieku do 12 tygodni;
2) posiadanie jednego psa przez rencistów i emerytów prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe i oddzielnie zamieszkujących;
3) posiadanie psów nabytych ze schroniska dla

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIII/267/05 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 2 grudnia 2005r.
w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru podatku, terminów płatności oraz zwolnień z podatku (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 98, poz. 1691).
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wcho

poz. 1998

dzi w życie z dniem 1 stycznia 2007.
Przewodniczący Rady

Bogdan Furtak
===================================================================================

1985
UCHWAŁA NR II/10/06
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad ich ustalania i poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity z 2006r. - Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) Rada Miejska w Sulęcinie uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Sulęcin w wysokości:
1) od sprzedaży z samochodu, przyczepy platformy, przyczepki, wozu konnego oraz innego
środka transportu:

4) od sprzedaży towarów w małych ilościach z ręki, koszyka, skrzynki - 4,70zł.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą rozpoczęcia sprzedaży.
3. Dzienna opłata targowa płatna jest w chwili
zażądania jej uiszczenia przez inkasenta.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:
1) dla terenu miasta - administratora targowiska
miejskiego Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o.;

a)

produktów rolnych i spożywczych produkcji własnej - 7,40zł,

b)

pozostałych towarów z samochodów do 3,5t
dopuszczalnej masy całkowitej - 17,60zł,

3) dla terenu miejscowości Wędrzyn - Wojskową
Agencję Mieszkaniową.

c)

pozostałych towarów z samochodów powyżej 3,5t dopuszczalnej masy całkowitej
- 28,80zł;

3. Za pobór i odprowadzenie opłaty targowej
na rachunek Gminy inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% sumy zainkasowanych i odprowadzonych opłat.

2) od sprzedaży towarów z powierzchni targowiska (handel na ziemi lub ze straganów przenośnych) od 1m² zajętej powierzchni – 7,40zł
Dzienna stawka opłaty targowej za całą zajętą powierzchnię nie może przekroczyć maksymalnej stawki opłaty targowej określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów.
3) od sprzedaży ze stołu gminnego pod zadaszeniem:
a)

zajętego w całości - 17,60zł,

b)

zajętego w 1/2 – 8,80zł;

2) dla terenu sołectw - ich sołtysów;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/269/05 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty
targowej oraz zasad ich ustalania i poboru (Dz. Urz.
Województwa Lubuskiego Nr 98, poz. 1693).
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2007r.
Przewodniczący Rady

Bogdan Furtak
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1986
UCHWAŁA NR II/11/06
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. - Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
Rada Miejska w Sulęcinie uchwala co następuje:

-

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.106,00zł,

-

z innym zawieszeniem osi jezdnych
- 1.336,00zł,

c)

od 12 ton do mniej niż 21 ton i trzech
osiach jezdnych

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Sulęcin :

-

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniżej
12 ton:

z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.106,00zł,

-

z innym zawieszeniem osi jezdnych
- 1.213,00zł,

a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

d)

-

wyprodukowanego do roku 1990 włącznie - 569,00zł,

-

wyprodukowanego
- 547,00zł,

b)

po

roku

-

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.397,00zł,

-

z innym zawieszeniem osi jezdnych
- 1.683,00zł,

1990

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
-

wyprodukowanego do roku 1990 włącznie - 698,00zł,

-

wyprodukowanego
- 666,00zł,

c)

po

roku

e)

1990

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
-

wyprodukowanego do roku 1990 włącznie - 805,00zł,

-

wyprodukowanego
- 773,00zł;

po

roku

1990

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

od 12 ton do mniej niż 15 ton i dwóch
osiach jezdnych
-

b)

od 21 ton i trzech osiach jezdnych

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 880,00zł,
z innym zawieszeniem osi jezdnych
- 966,00zł,
od 15 ton i dwóch osiach jezdnych

od 12 ton do mniej niż 29 ton i czterech
osiach jezdnych i więcej
-

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.546,00zł,

-

z innym zawieszeniem osi jezdnych
- 1.766,00zł,

f)

od 29 ton i czterech osiach jezdnych i więcej
-

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 2.211,00zł,

-

z innym zawieszeniem osi jezdnych
- 2.527,00zł;

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

wyprodukowane do roku 1990 włącznie
- 922,00zł,

b)

wyprodukowane po roku 1990 - 880,00zł;

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

od 12 ton do mniej niż 18 ton i dwóch
osiach jezdnych
-

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.321,00zł,

-

z innym zawieszeniem osi jezdnych
- 1.460,00zł,

b)

poz. 1998

a)

wyprodukowanych do roku 1990 włącznie
- 462,00zł,

b)

wyprodukowanych po roku 1990 - 441,00zł;

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a)

od 18 ton do mniej niż 31 ton i dwóch
osiach jezdnych
-

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.762,00zł,

-

z innym zawieszeniem osi jezdnych
- 1.943,00zł,

c)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.762,00zł,

-

z innym zawieszeniem osi jezdnych
- 1.953,00zł,

d)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 2.095,00zł,

-

z innym zawieszeniem osi jezdnych
- 2.309,00zł,

e)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.858,00zł,

-

z innym zawieszeniem osi jezdnych
- 1.943,00zł,

f)

-

z innym zawieszeniem osi jezdnych
- 601,00zł,
od 12 ton do 36 ton włącznie i dwóch
osiach jezdnych

-

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 907,00zł,

-

z innym zawieszeniem osi jezdnych
- 1.378,00zł,
powyżej 36 ton i dwóch osiach jezdnych

-

z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równoważne - 1.228,00zł,

-

z innym zawieszeniem osi jezdnych
- 1.814,00zł,

d)

od 12 ton do mniej niż 40 ton i trzech
osiach jezdnych
-

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 547,00zł,

c)

powyżej 36 ton i dwóch osiach jezdnych
-

-

b)

od 31 ton do 36 ton włącznie i dwóch
osiach
-

od 12 ton i jednej osi jezdnej

od 12 ton i trzech osiach jezdnych
-

z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równoważne - 1.006,00zł,

-

z innym zawieszeniem osi jezdnych
- 1.367,00zł;

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a)

mniejszej niż 20 miejsc
-

wyprodukowanych do roku 1990 włącznie - 515,00zł,

-

wyprodukowanych
- 494,00zł,

od 40 ton i trzech osi jezdnych
-

-

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
- 2.072,00zł,

b)

z innym zawieszeniem osi jezdnych
- 2.527,00zł;

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:

po

roku

1990

równej lub wyższej niż 20 miejsc i mniejszej niż 30 miejsc
-

wyprodukowanych do roku 1990 włącznie - 870,00zł,

-

wyprodukowanych
- 827,00zł,

c)

po

roku

1990

równej lub wyższej niż 30 miejsc
-

wyprodukowanych do roku 1990 włącznie - 1.858,00zł,
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roku

poz. 1998

1990

od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 98, poz. 1692)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2007r.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/268/05 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 2 grudnia 2005r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku

Przewodniczący Rady

Bogdan Furtak

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

1987
UCHWAŁA NR II/8/06
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969), Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną jako podstawa obliczenia podatku rolnego
na 2007 rok – na terenie Miasta i Gminy Trzciel
- 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 Polski Nr 74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł za kwintal do
kwoty 32,00zł za 1 kwintal.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, a określona w niej stawka obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku.
Przewodniczący Rady

Tomasz Janeczek

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

1988
UCHWAŁA NR II/9/06
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, art. 7 ust. 3, art. 14, art. 18,
art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 roku
Nr 121, poz. 844) oraz rozporządzenia Wojewody
Gorzowskiego Nr 18 z dnia 14 czerwca 1991 roku
w sprawie ustalenia miejscowości województwa
gorzowskiego do pobierania opłaty miejscowej
(Dz. Urz. Wojewody Gorzowskiego Nr 8, poz. 40

z 1991 roku wraz ze zmianą w 1993 roku Nr 8,
poz. 86 i z 1995 roku Nr 8, poz. 66), Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Trzciel
w wysokości:
1) od gruntów:
a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwali-
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fikowania w ewidencji gruntów i budynków
za 1m2 powierzchni - 0,55zł,
b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
powierzchni - 3,63zł,

c)

pozostałych:
-

pod budownictwem mieszkaniowym od
1m2 - 0,10zł,

-

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1m2 - 0,22zł;

2) od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych za 1m2 powierzchni użytkowej - 0,53 zł,

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni
użytkowej - 15,85zł,

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,66zł,

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,71zł,
pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej

e)
-

budynków letniskowych - 6,20zł,

-

garaży - 5,10zł,

-

budynków gospodarczych, które związane były z prowadzeniem gospodarstwa rolnego powyżej 15m2 - 1,88zł,

-

pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,27zł;

poz. 1998

2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w formie inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 3. 1. Ustala wysokość podatku od posiadania
1 psa w kwocie 51,70zł.
2. Podatku od posiadania psów nie pobiera się
z tytułu posiadania psów zaszczepionych przeciw
wściekliźnie.
3. Podatek od posiadania psów płaty jest
w dwóch równych ratach w terminie do 15 lutego
i do dnia 15 września każdego roku.
4. Podatek od posiadania psów z terenu miasta
Trzciel płatny jest bez wezwania na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Trzcielu.
5. Zarządza się pobór podatku od posiadania
psów w formie inkasa na terenie wiejskim. Na
inkasentów ustanawia się:
a) w sołectwach: Stary Dwór, Łagowiec, Lutol
Suchy, Chociszewo, Lutol Mokry, Jasieniec,
Świdwowiec, Sierczynek, Rybojady i Siercz
- sołtysów sołectw,
b) w miejscowości Brójce Panią Michalak Zofię
zam. Brójce ul Poznańska 4.
6. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 50% pobranej kwoty.
§ 4. 1. Określa się:
1) stawkę opłaty miejscowej od 1 osoby za każdy dzień pobytu w wysokości 0,80zł;
2) opłatę administracyjną za wydanie wypisu
i wyrysu ze studium lub planu miejscowego
31zł;
3) stawki opłaty targowej:
a)

3) od budowli:
a)

b)

służących do odprowadzenia i oczyszczania ścieków oraz wodociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, 0,5% ich wartości,

-

przy sprzedaży produktów pochodzących
z gospodarstwa rolnego w wysokości 6zł
dziennie,

-

przy sprzedaży pozostałych produktów
12zł dziennie,

b)

pozostałych, 2% ich wartości - określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zasady poboru podatku od nieruchomości
od osób fizycznych, inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa uchwała Nr XII/83/
2003 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia

przy sprzedaży na terenie Ogródka Jordanowskiego w Trzcielu oraz w Brójcach na
Placu Wiosny Ludów:

c)

przy sprzedaży na terenie wiejskim w miejscach wyznaczonych:
-

przy sprzedaży produktów pochodzących
z gospodarstwa rolnego w wysokości 4zł
dziennie,

-

przy sprzedaży pozostałych produktów
8zł dziennie,
przy sprzedaży poza miejscami wyznaczonymi:
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-

przy sprzedaży produktów pochodzących
z gospodarstwa rolnego w wysokości
20zł dziennie,

-

przy sprzedaży pozostałych produktów
31zł dziennie.

2. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w formie inkasa. Na inkasentów ustala się sołtysów,
kierowników lub zarządców ośrodków wypoczynkowych. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 20% od
zainkasowanej kwoty.
3. Opłata administracyjna płatna jest na rachunek budżetu gminy w dniu zgłoszenia wniosku
o dokonanie czynności określonej w ust.1 pkt 2.
4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa, na inkasentów ustanawia się:
a)

w sołectwach: Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy, Chociszewo, Lutol Mokry, Jasieniec, Świdwowiec, Sierczynek, Rybojady i Siercz - Sołtysów Wsi,

b)

w miejscowości Brójce Panią Michalak Zofia zam. Brójce ul. Poznańska 4,

c)

na terenie miasta pracownika Urzędu Miasta i Gminy - Inspektora ds. ochrony środowiska.

2. Wynagrodzenie za inkaso dla Sołtysów i osoby wyznaczonej w miejscowości Brójce wynosi
30% od zainkasowanej kwoty.

poz. 1998

miana pokrycia dachowego, stolarki okiennej
i drzwiowej zewnętrznej, blacharstwa i elewacji
oraz ogrodzenia. Kwota zwolnienia nie może być
większa niż 10% nakładów poniesionych na przeprowadzenie remontu oraz przekroczyć 50% wymiaru podatku od nieruchomości w danym roku
podatkowym.
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) budynki i grunty lub ich części będące w posiadaniu Ośrodka Kultury i Sportu w Trzcielu,
Biblioteki Publicznej w Trzcielu oraz Ośrodka
Pomocy Społecznej w Trzcielu,
b) budynki i grunty lub ich części zajęte na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych.
3. Zwolnienie wymienione w ust. 2 lit. a, b, nie
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na
działalność gospodarczą inną niż działalność statutowa jednostek.
§ 6. 1.Traci moc uchwała Nr XXVIII/208/05 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 3 listopada 2005 roku
w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, a ustalone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2007 roku.

§ 5. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
budynki mieszkalne, których właściciele wykonali
remont w następującym zakresie - naprawa i wy-

Przewodniczący Rady

Tomasz Janeczek

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

1989
UCHWAŁA NR II/10/2006
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustaw z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ), art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 136,
poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku
leśnym (Dz. U Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi
zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:
1) deklaracji:
a)

DN-1 na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

b)

DR-1 na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

c)

DL-1 na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały;

2) informacji:
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a)

IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości
stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XX/158/2004 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 10 grudnia 2004 roku
w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.

b)

IR-1 w sprawie podatku rolnego stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały,

c)

IL-1 w sprawie podatku leśnego stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały.

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

§ 2. Wzory określone w § 1 obowiązują od 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady

Tomasz Janeczek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/10/2006
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 6 grudnia 2006r.
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do deklaracji na podatek od nieruchomości

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 111

- 8718 -

poz. 1998

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 111

- 8719 -

poz. 1998

Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr II/10/2006
Rady Miejskiej w Trzcielu
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UCHWAŁA NR II/11/06
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezliczonym do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań
gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, z późniejszymi zmianami), art. 176
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Rada
Miejska uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia
zysku mogą otrzymać z budżetu miasta i gminy
Trzciel dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy innych niż określone w art. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Uchwały niniejszej nie stosuje się do dotacji
udzielanych na realizację zadań określonych w art. 4
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
§ 2. Ilekroć jest mowa w uchwale o:
1) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza
Trzciela;
2) Radzie Miejskiej - rozumie się przez to Radę
Miejską w Trzcielu;
3) podmiocie - rozumie się przez to podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych, nie
działający w celu osiągnięcia zysku, prowadzący działalność statutową związaną z realizacją
zadań miasta i gminy.
§ 3. 1. Podmiot składa wniosek o udzielenie
dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do uchwały w terminie do dnia 15 września
poprzedzającego rok budżetowy.
2. W przypadkach szczególnych, wniosek może
być złożony po upływie ww. terminu.
3. Do wniosku powinien być dołączony statut
lub inny dokument organizacyjny i rejestracyjny
podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.
4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

5. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych
informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
6. Niezłożenie wskazanych dokumentów lub
niezłożenie wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie
dotacji.
§ 4. Sprawy związane z postępowaniem w sprawie przyjmowania wniosków, przyznawaniem dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania
prowadzone są przez pracownika merytorycznego
Urzędu Miasta i Gminy.
§ 5. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje
Burmistrz po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji
Rady Miejskiej, uwzględniając w szczególności:
1) zgodność zadania z zadaniami gminy, określonymi ustawami lub uchwałami;
2) wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań zleconych podmiotom, o których mowa w § 1;
3) cenę przedstawionej we wniosku kalkulacji
kosztów realizacji zadania, w tym relacji do
zakresu rzeczowego zadania;
4) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot;
5) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji
i rozliczenia otrzymania na ten cel środków.
§ 6. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji
podmiotowi następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą a podmiotem.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna
zawierać w szczególności:
1) dokładne oznaczenie stron umowy;
2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki
dotacja została przyznana, termin i miejsce
jego realizacji;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż
do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
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4) wysokość dotacji jaką gmina przekaże podmiotowi, tryb płatności i termin jej przekazania;
5) ustalenie zasad i terminów rozliczeń udzielonej dotacji;
6) tryb kontroli wykonywania zadania;
7) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym;
8) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzonej ze strony przekazującego dotację;
9) zobowiązanie podmiotu do realizacji przedmiotu dotacji przestrzegając ustawy Prawo zamówień publicznych;
10) określenie sankcji z tytułu nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na
inne cele niż określone w umowie;
11) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku
przeznaczenia jej na inne cele niż określone
w umowie;
12) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji
oraz termin zwrotu w przypadku częściowego
niewykonania zleconego zadania.
3. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się za zgodą stron, możliwość zmian w ciągu roku
zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy.
5. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem
niezwłocznym w przypadku nieterminowego wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania.
Podstawę do rozwiązania umowy stanowi wynik
kontroli wykonania umowy.
§ 7. 1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanej dotacji na realizację zadania oraz wydatków
związanych z jej realizacją.
2. W przypadku wykorzystania na realizację
zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji,
niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi.
3. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa
w ust. 2 następuje w terminie ustalonym w umowie, nie dłuższym niż do 15 dni od określonego
w umowie dnia wykonania zadania na konto bankowe miasta i gminy, wskazane w umowie.
§ 8. 1. Udzielenie dotacji przez Burmistrza odbywa się po uchwaleniu przez Radę Miejską
uchwały budżetowej na dany rok, jednakże warun-

poz. 1998

kiem jest rozliczenia się podmiotu z przyznanej
dotacji za rok poprzedni.
2. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w kilku ratach, w zależności od specyfiki
wykonywanego zadania i postanowień umowy.
Przekazanie kolejnej raty środków następuje po
rozliczeniu poprzedniej.
§ 9. 1. Podmiot obowiązany jest do złożenia
rozliczenia zadania, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do uchwały, w terminie do 30 dni po
zakończeniu zadania lub jego części.
2. Pracownik merytoryczny Urzędu w terminie
do 30 dni od wpływu rozliczenia, o którym mowa
w ust. 1, dokonuje kontroli prawidłowości tego
rozliczenia pod względem formalnym i rachunkowym.
3. Przedłożone przez podmiot rozliczenie zadania podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza, po
wydaniu opinii przez Skarbnika Gminy.
§ 10. 1. Pracownik merytoryczny urzędu obowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie
wykonywania zadania na zasadach określonych
w umowie, w szczególności w zakresie:
1) sposobu realizacji zadania zleconego;
2) gospodarowania przekazaną dotacją;
3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów zleconego zadania.
2. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz
prowadzonego nadzoru pracownik merytoryczny
dokonuje oceny:
1) stanu realizacji zadania;
2) prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji na realizację zadania.
§ 11. Zapewnia się jawność postępowania
w sprawie przyjmowania wniosków, przyznania
i rozliczenia dotacji poprzez publikację wszelkich
materiałów związanych z dotacją w Biuletynie
Informacji Publicznej miasta i gminy.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XIII/113/99 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 1999 roku
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji
z budżetu gminy niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, zmieniona uchwałą Nr XVI/123/2004 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 maja 2004 roku.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 14.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady

Tomasz Janeczek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/11/06
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 6 grudnia 2006r.
Wniosek
o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Trzciel dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją
zadań Miasta i Gminy na rok……….. w zakresie (tytuł projektu)*
…………………………………………………………………………………………………………………………………
*(cele inne niż określone w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)
I. Wnioskodawca
1. Nazwa podmiotu –
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Siedziba (dokładny adres) –
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Status prawny –
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Data zarejestrowania podmiotu –
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Nazwa i adres organu rejestrowego –
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym –
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Regon –
…………………………………………………………………………………………………………………………………
8. NIP –
…………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Nazwa banku i nr konta bankowego –
…………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Dane o wnioskodawcy
1. Charakterystyka działalności Wnioskodawcy (cel i zakres działania, teren działania, liczba osób objętych działalnością itp.) …………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Osoby uprawnione do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych (pieczęć i podpis) …………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Źródła finansowania działalności Wnioskodawcy –
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Główne osiągnięcia Wnioskodawcy (zwłaszcza w zakresie realizacji zadań o charakterze publicznym) –
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Czy wnioskodawca posiada zadłużenia w bankach lub inne zobowiązania i czy nie zalega z podatkami
wobec skarbu państwa i budżetu gminy (zaznaczyć prawidłowe) *
nie……………………………………………………………………………………………………………………………..
tak……………………………………………………………………………………………………………………………..
III. Opis zadania przejmowanego do realizacji:
1. Przewidywane rezultaty, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji zadania –
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Sposób realizacji –
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Termin i miejsce realizacji –
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Osoby odpowiedzialne z ramienia Wnioskodawcy za realizację zadania, wykorzystanie i rozliczenie
przyznanych środków –
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp.

Wyszczególnienie
elementów wydatków

Koszty
ogółem

Przewidywana realizacja ze środków
Własnych
Budżetu miasta
Innych
podmiotu
i gminy
źródeł

1.
2.
3.
…..
razem
V. Kwota wnioskowanej dotacji
………………………………………………………………………………………………………………………………zł.
VI. Termin rozliczenia dotacji
Oświadczam, iż dane i informacje zawarte we wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
……………………., dnia…………………..

………………………………………………………..
Podpis i pieczęć wnioskodawcy

* Załączniki do wniosku:
1) odpis statutu lub innego dokumentu potwierdzającego zakres rzeczowy i miejscowy działania;
2) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu;
3) zaświadczenie o aktualności rejestracji lub poświadczenie braku obowiązku rejestracji;
4) inny dokument potwierdzający formę organizacyjną lub ustawa wskazująca podstawę działania.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/11/06
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 6 grudnia 2006r.
SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)
z wykonania zadania publicznego………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa zadania)
realizowanego w okresie od………………………………………………… do………………………………………,
na podstawie w umowie nr………………………………… z dnia…………………………………………………...,
Część I. Informacje ogólne
1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Opis wykonania zadania (działań i wymiernych rezultatów)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Informacje o adresatach zadania (liczebność, charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji zadania cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status materialny)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania
Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym)…………………………..zł, w tym koszty pokryte z uzyskanej
dotacji………………………… zł, w tym środki własne ………………………………….(w porównaniu z ofertą
……………………………………..zł)1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów (w zł)
Całość zadania
Lp.

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

Razem

Koszt
W tym
całkowity z dotacji

Poprzednie okresy
sprawozdawcze
(narastająco)
Koszt
W tym
całkowiz dotacji
ty

Bieżący okres
sprawozdawczy
Koszt
całkowity

W tym
z dotacji
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2. Kosztorys ze względu na źródło finansowania
Źródło finansowania

Całość zadania
zł

%

Poprzednie okresy
sprawozdawcze
zł
%

Bieżący okres
sprawozdawczy
%

Koszty pokryte z dotacji
Środki własne
Wpłaty i opłaty uczestników zadania
Sponsorzy
Inne
Ogółem
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Zestawienie faktur (rachunków)
Lp.

Numer dokumentu

Data

Nawa
wydatku

Kwota

W tym ze środków pochodzących z dotacji

Razem
C. Podsumowanie realizacji zadania
Kwota dotacji określona w umowie…………………………………………………………………………………….
Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji………………………………………………………………………….
Dotychczas poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji……………………………………………………….
Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Część III. Dodatkowe Informacje
Załączniki:
1………………………………………………………
2………………………………………………………
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3………………………………………………………
4……………………………………………………….
5………………………………………………………..
Oświadczam(-my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej */podmiotu*/jednostki organizacyjnej *;
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach
umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

(pieczęć organizacji pozarządowej */podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
……………………………………………...

……………………………………………

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji pozarządowej */podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
sprawdzono pod względem:
merytorycznym formalnym i rachunkowym:
……………………………………………………..
(data i podpis pracownika merytorycznego )

Opinia skarbnika gminy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Zatwierdzono:
……………………………….
(data i podpis Burmistrza)
POUCZENIE
Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła listem poleconym w przewidzianym w umowie terminie
na adres organu zlecającego.
1. Sprawozdanie należy sporządzać w okresach określonych w umowie.
2. Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem
zawartym w umowie. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno
jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.
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3. Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku),
datę jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części pokryta ona została z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) opłaconych z
otrzymanej dotacji powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią podmiotu oraz zwierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji. Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
4. Wielkość kolejnej transzy dotacji lub ewentualna kwota podlegająca zwrotowi na rzecz organu zlecającego po zakończeniu zadania.
5. Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania
faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach
projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania
prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach
zamówień publicznych).
===================================================================================

1991
UCHWAŁA NR II/7/06
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie zwolnień dla przedsiębiorców od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Trzebiel
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 zmianami) oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości,
o którym mowa w niniejszej uchwale, jest pomocą
regionalną udzielaną na podstawie rozporządzenia
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
(Dz. U. Nr 142, poz. 1017), zwanego w niniejszej
uchwale rozporządzeniem.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją określa rozporządzenie.
§ 3. Pomoc udzielana jest w formie zwolnienia
od podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, będących własnością przedsiębiorcy, na okres nie dłuższy niż pięć
lat.

§ 4. 1. Pomoc regionalna na tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją może
być udzielana na miejsca pracy, które będą tworzone nie później niż w okresie trzech lat od dnia
zakończenia inwestycji, z którą są związane.
2. Zakończenie nowej inwestycji winno nastąpić w terminie dwóch lat od dnia złożenia przez
przedsiębiorcę wniosku zgłaszającego zamiar korzystania z pomocy.
§ 5. 1. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia
zawartego w niniejszej uchwale jest przedłożenie
w formie pisemnej, udokumentowanego wniosku
przedsiębiorcy, który należy złożyć w organie podatkowym przed zatrudnieniem osób lub rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji, w terminie do
31 grudnia 2006 roku. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Wraz z wnioskiem o zamiarze skorzystania
z pomocy regionalnej należy przedłożyć zobowiązania wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do
uchwały.
§ 6. Do wniosku o zwolnienie przedsiębiorca
winien dołączyć następujące dokumenty:
1) kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewi-
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dencji działalności gospodarczej lub kserokopie odpisu aktualnego rejestru przedsiębiorców KRS potwierdzonego za zgodność z oryginałem;

gan podatkowy, co do spełnienia warunków, uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do
zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

2) informację o wielkości każdej innej pomocy
przeznaczonej na realizację tej samej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy
w związku z nową inwestycją, w tym udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
informacji o otrzymanej pomocy publicznej
innej niż de minimis (Dz. U. Nr 191, poz. 1960);

6. Przedsiębiorca, który nie dotrzyma zobowiązań będących warunkiem pomocy jest zobowiązany
do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami od
zaległości podatkowych, w terminie 14 dni od daty
doręczenia pisma stwierdzającego utratę prawa do
zwolnienia podatkowego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja
podatkowa.

3) dokumenty potwierdzające zakończenie nowej inwestycji lub potwierdzające utworzenie
nowych miejsc pracy;
4) zestawienie kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją w oparciu
o rozporządzenie;
5) deklarację lub informację w sprawie podatku
od nieruchomości uwzględniającą przedmioty
podlegające zwolnieniu;
6) oświadczenie ubiegającego się o pomoc,
wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do
uchwały.
§ 7. 1. Przedsiębiorca, któremu przysługuje
zwolnienie od podatku od nieruchomości na zasadach określonych niniejszą uchwałą, zobowiązany
jest w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności mających wpływ na zwolnienie podatkowe powiadomić organ podatkowy pod rygorem
utraty zwolnienia podatkowego.
2. Na początku każdego roku podatkowego
przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przedłożyć informacje dotyczące:
1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych;
2) poziomu zatrudnienia;
3) kosztów zatrudnienia;
4) wielkości pomocy uzyskanej w związku z realizacją danej inwestycji lub tworzeniem nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
3. Przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie
14 dni od dnia utraty warunków do zwolnienia od
podatku od nieruchomości powiadomić w formie
pisemnej o tym fakcie organ podatkowy.
4. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od
pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły
okoliczności powodujące utratę tego prawa.
5. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd or-

7. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez
podatników warunków udzielenia zwolnienia od
podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.
§ 8. Podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku:
1) sprzedaży nieruchomości lub jej części, będącej
przedmiotem zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały przed upływem pięciu lat od dnia udzielenia pomocy;
2) gdy nowa inwestycja lub nowo utworzone
miejsca pracy nie zostaną utrzymane przez
okres pięciu lat od dnia udzielenia pomocy.
§ 9. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 nie dotyczy :
1) podmiotów powstałych w wyniku przekształceń dotychczasowych zakładów pracy;
2) podmiotów gospodarczych, które zalegają z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy;
3) podmiotów, u których zatrudnienie lub wzrost
zatrudnienia wynika z faktu zatrudnienia pracowników interwencyjnych lub bezrobotnych
zatrudnionych do robót publicznych.
§ 10. Uchwała ma zastosowanie do wniosków
złożonych do dnia 31 grudnia 2006r.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiel.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XI/48/03 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości dla osób
inwestujących na terenie gminy Trzebiel.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady

Grzegorz Rygiel
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/7/06
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 6 grudnia 2006r.
Wniosek*
o udzielenie pomocy regionalnej:
Zgłoszenie*
o zamiarze korzystania z pomocy regionalnej:
-

na wsparcie nowych inwestycji wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją *
na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją*
na wsparcie nowej inwestycji*
w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

I. Dane i informacje o wnioskodawcy
1. Nazwa przedsiębiorcy:

2. Data uruchomienia przedsiębiorstwa:

3. Adres siedziby:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Nr
4. Numer identyfikacji REGON:

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP):

6.Klasa rodzaju podstawowej działalności:
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7. Forma prawna przedsiębiorcy:

8. Wielkość przedsiębiorcy:

9. Tytuł prawny nieruchomości:

II. Informacje dotyczące planowanej inwestycji
1. Szacunkowa wysokość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, w zależności od rodzaju pomocy:

2 .Planowany termin zakończenia inwestycji:

3. Planowana wielkość inwestycji, w tym składników stanowiących podstawę opodatkowania
- powierzchnia użytkowa:

4.Planowany termin złożenia wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości:
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III. Informacje dotyczące inwestycji
1. Wysokość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w zależności od jej rodzaju wg zestawienia:

2. Termin zakończenia inwestycji:

IV. Załączniki
Podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

Data:
* właściwe podkreślić
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/7/06
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 6 grudnia 2006r.
……………………………………………….
(imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)
………………………………………….
(adres zamieszkania/siedziba)
Zobowiązanie
W nawiązaniu do wniosku w sprawie korzystania z pomocy regionalnej na wsparcie nowej inwestycji*,
utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją lub wsparcie nowej inwestycji wraz
z pomocą regionalną na utworzenie nowych miejsc pracy:
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1. Zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych, przy czym
przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie: kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.
2. Zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji co najmniej przez pięć lat od dnia jej zakończenia.
3. Zobowiązuję się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez pięć lat od dnia
ich utworzenia.

……………………...
miejscowość, data

………………………………………………………...
podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

* właściwe podkreślić

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/7/06
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 6 grudnia 2006r.
……………………………………………….
(imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)
………………………………………………………
(adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy)
Oświadczenie
W nawiązaniu do wniosku o przyznanie pomocy regionalnej na wsparcie nowej inwestycji*, pomocy
regionalnej na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, pomocy regionalnej na
wsparcie nowej inwestycji wraz z pomocą regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy:
1) oświadczam, że co najmniej 25% kosztów inwestycji pochodzi ze środków własnych i nie zostały
uzyskane w związku z udzieloną pomocą publiczną;
2) zobowiązuję się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez pięć lat od dnia
ich utworzenia;
3) zobowiązuję się do utrzymanie tej inwestycji co najmniej przez pięć lat od dnia jej zakończenia;
4) zobowiązuję się do zwrotu otrzymanej pomocy w przypadku nie dotrzymania zobowiązań będących warunkiem przyznania pomocy.
Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 - ustawy Kodeks Karny Skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930
z 1999r. ze zmianami) o odpowiedzialności karnoskarbowej.
………………………
Miejscowość i data

* właściwe podkreślić

……………………….
Podpis
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1992
UCHWAŁA NR II/8/06
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z tych podatków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5,
art. 7 ust. 3, art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. a i e oraz pkt 2
i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (j. t. z 2006r. Dz. U. Nr 121,
poz. 844) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się roczne stawki podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Trzebiel:
1) od gruntów:
a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65zł od 1m2 powierzchni,

b)

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

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0,34zł od 1m2 powierzchni, w tym że:
-

grunty pod zabudową oraz przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 0,15zł
od 1m 2 powierzchni,

-

grunty pod drogami - 0,15zł od 1m2 powierzchni,

-

grunty uprawiane rolniczo - 0,15zł od 1m2
powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych - 0,57zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

b)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,50zł od
1m2 powierzchni użytkowej,

c)

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,66zł od 1m2
powierzchni użytkowej,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych - 3,75zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 5,80zł od 1m2 powierzchni
użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości.
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty zajęte na cmentarze;
2) grunty niewydzierżawione, będące własnością
samorządu gmin;
3) grunty pozostałe będące w posiadaniu rolników oraz budynki gospodarcze lub ich części
położone na tych gruntach służące wyłącznie
działalności rolniczej;
4) budowle służące do poboru i uzdatniania wody oraz rurociągi i przewody sieci rozdzielczej
wody.
§ 2. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 10zł.
2. Pobór opłaty targowej zarządza się, w drodze
inkasa. Inkasentami będą sołtysi wsi. Za pobór inkasa otrzymują wynagrodzenie w wysokości 20% od
zainkasowanych kwot opłaty targowej.
§ 3. 1. Ustala się stawki opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w wysokości:
1) za wyrys lub wypis z planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy - 120zł
od każdej strony formatu A4, jednak nie więcej niż 206,34zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/159/05 Rady
Gminny Trzebiel z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
oraz zwolnień z tych podatków.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady

Grzegorz Rygiel

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 111

- 8747 -

poz. 1998

1993
UCHWAŁA NR II/9/06
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczeniowa podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (j. t. z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969) uchwala
się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta za 1 kwintal do
kwoty 30zł.

Przewodniczący Rady

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

Grzegorz Rygiel

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

1994
UCHWAŁA NR III/14/2006
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 8 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości na terenie miasta
Gorzowa Wlkp. w 2007 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 - 4 art. 6 ust. 12
i 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (t. j. z 2006r.
Dz. U Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2007 roku:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części
- 0,53zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 18,03zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,40zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,65zł
od 1m2 powierzchni użytkowej;

5) od budynków lub ich części pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,11zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
6) 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

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG/ z dnia 7 grudnia 1992r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE
L 368 z 17 grudnia 1992r.);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r.
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
(Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.);
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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7) od gruntów:
a)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,64zł od 1m2 powierzchni,

b)

związanych z działalnością pół golfowych
- 0,26zł od 1m2 powierzchni,

c)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,44zł
od 1ha powierzchni,

d)

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

poz. 1998

kaniowej do poboru podatku od nieruchomości od
właścicieli lokali mieszkalnych będącymi osobami
fizycznymi, znajdujących się w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Równocześnie ustala się wynagrodzenie dla
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za pobór podatku od nieruchomości od właścicieli ww. lokali
mieszkalnych, w wysokości 2% pobranego podatku.
§ 4. Określa się wzory formularzy do wymiaru
podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz
osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek
nie posiadających osobowości prawnej, jednostek
organizacyjnych Agencji Rolnej Skarbu Państwa
i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Wzory określa załącznik Nr 1 i Nr 2 do
uchwały.

§ 2. Oprócz zwolnień w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich
części stanowiące własność Miasta Gorzowa Wlkp.,
które znajdują się w jego władaniu lub jego jednostek organizacyjnych w okresie kiedy nie są wykorzystywane dla realizacji zadań Miasta Gorzowa
Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Upoważnia się Zakład Gospodarki Miesz-

Robert Surowiec

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki,
wzory obowiązują od 1 stycznia 2007 roku.
Przewodniczący Rady
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/14/2006
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 8 grudnia 2006r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/14/2006
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 8 grudnia 2006r.
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1995
UCHWAŁA NR III/15/2006
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 8 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od środków transportowych na terenie
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych1 (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze
zmianami) uchwala się co następuje :

- wyprodukowanego po 31 grudnia 2000r.

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton
wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2000r.
włącznie:
od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 630zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 984zł,

c)

powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.260zł;

od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 570zł,

b)

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 882zł,

c)

powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.074zł;

3) 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;
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2000r.
włącznie:
a)

od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1.164zł,

b)

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie- 1.356zł,

c)

powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton- 1.452zł;

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

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.356zł,

c)

powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.452zł;

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodukowanych do 31 grudnia 2000r. włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton
wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2000r.
a)

od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 1.158zł,

6) 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;

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2007r.

a)

a)

a)

od 7 ton do 10 ton włącznie - 1.080zł,

b)

powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton - 1.260zł;

8) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 2000r. z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
_________________________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. L
368 z 17 grudnia 1992r.);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r.
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
(Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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a)

od 7 ton do 10 ton włącznie - 1.044zł,

b)

powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton - 1.200zł;

9) od przyczep i 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 - określa załącznik Nr 3 do uchwały;
10) od autobusu wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 2000r. włącznie, w zależności od
liczby miejsc do siedzenia:
a)

mniej niż 20 miejsc - 882zł,

b)

od 20 miejsc do 30 miejsc - 1.416zł,

c)

powyżej 30 miejsc - 1.860zł;

poz. 1998

11) od autobusu wyprodukowanego po dniu
31 grudnia 2000r. w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniej niż 20 miejsc - 756zł,
b) od 20 miejsc do 30 miejsc - 1.260zł,
c) powyżej 30 miejsc - 1.788zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2007 roku.
Przewodniczący Rady

Robert Surowiec

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/155/2006
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 8 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

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 jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym, lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
1.260
1.320
1.380
1.428
Trzy osie
1.428
1.464
1.512
1.548
1.620
1.788
Cztery osie i więcej
1.890
1.956
2.016
2.076
2.148

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1.325
1.428
1.464
1.488
1.512
1.548
1.620
1.668
1.764
1.848
2.016
2.076
2.148
2.496
2.496
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 8 grudnia 2006r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego, 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

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym łub zawieszeniem
uznanym za równoważnie
Dwie osie
1.380
1.572
1.680
1.776
Trzy osie
1.788
2.148

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.572
1.680
1.776
1.932
1.848
2.496

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 8 grudnia 2006r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
Stawka podatku (w złotych)
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inne systemy
mniej niż
pneumatycznym lub zawieszeniem
zawieszenia
uznanym za równoważne
osi jezdnych
Jedna oś
12
18
1.056
1.139
18
25
1.188
1.260
25
1.260
1.464
Dwie osie
12
28
1.260
1.428
28
33
1.320
1.464
33
38
1.380
1.476
38
1.464
1.788
Trzy osie
12
38
1.356
1.476
38
1.788
1.848
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1996
UCHWAŁA NR III/16/2006
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 8 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na terenie miasta
Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 14 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (t. j. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 32,00zł od każdego
psa.
2. Jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po
30 czerwca 2007 roku stawka wynosi 16,00zł.
3. Jeżeli osoba nie posiada psa po 30 czerwca
2007 roku stawka podatku wynosi 16,00zł.
§ 2. Zwalnia się z podatku od posiadania psów
osoby fizyczne, które nabyły psy bezpośrednio ze
schroniska dla zwierząt w okresie od 1 stycznia 2004
roku do 31 grudnia 2007 roku, na podstawie stosownego zaświadczenia wydanego przez schronisko dla
zwierząt w Gorzowie Wlkp.
§ 3. Podatek płatny jest bez wezwania do dnia
30 czerwca roku podatkowego, a przez osoby,
które nabyły psa po 30 czerwca 2007 roku w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
§ 4. Należność podlega zapłacie do kasy Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub na konto bankowe
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 6. 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

Robert Surowiec

_______________________________________________
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
dyrektywy 92/106/EWG/ z dnia 7 grudnia 1992r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE
L 368z 17 grudnia 1992r);
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r.
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
(Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

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

1997
UCHWAŁA NR III/17/2006
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 8 grudnia 2006r.
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w podatku od nieruchomości, w podatku od środków
transportowych, w podatku rolnym i leśnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U Nr 142,
poz. 1591ze zm.) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia

29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005r.
Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uchwala się, co następuje:
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§ 1. Ustala się na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub
odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.
§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności
podatków oraz zaległości podatkowych wynosi
30% stawki odsetek za zwłokę pobieranych od
zaległości podatkowych ogłoszonych przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych
w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym
Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

poz. 1998

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 4. Traci moc uchwała Nr LXII/701/2005 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005
roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2007 roku.
Przewodniczący Rady

Robert Surowiec

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

1998
UCHWAŁA NR III/19/2006
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 8 grudnia 2006r.
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
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. 19 pkt 1
lit a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej
pobieranej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży na targowisku.
§ 2. 1. Zwalnia się z opłaty targowej odręczną
sprzedaż gazet i biletów MZK.
2. Zwalnia się z opłaty targowej działalność
handlową podczas imprez o charakterze charytatywnym i religijnym.
§ 3. Opłacie targowej nie podlega działalność
handlowa prowadzona przez podmioty przed sklepami, w których jest prowadzona działalność gospodarcza o ile spełnione są łącznie następujące
warunki:
1) działalność handlowa prowadzona jest na terenie przyległym do lokalu w pasie do 1,5m
od ściany budynku;
2) sprzedaż jest zgodna z asortymentem oferowanym w lokalu;

3) zajęcie terenu odbywa się za zezwoleniem
właściciela lub zarządcy.
§ 4. Opłatę targową pobiera się niezależnie od
opłat:
1) za korzystanie z urządzeń targowych oraz innych usług świadczonych przez zarządcę targowiska;
2) za zajęcie pasa drogowego.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa przez następujących inkasentów:
1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.;
2) Gorzowski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna
w Gorzowie Wlkp.
2. Inkasent, dokonując poboru opłaty targowej,
każdorazowo potwierdza pobranie opłaty biletem
opłaty targowej będącym drukiem ścisłego zarachowania.
3. Inkasenci przekazują pobraną opłatę targową w całości na konto Urzędu Miasta.
4. Inkasenci pobierają opłatę targową rozliczają
się i przekazują wpływy z opłat targowych:
-

do 20 dnia każdego miesiąca - za okres pierwszej połowy miesiąca,

-

do 10 dnia każdego miesiąca - za okres drugiej połowy miesiąca poprzedniego.
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5. Inkaso wynosi 30% opłaty targowej.
§ 6. Tracą moc uchwały:
-

Nr VIII/78/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie
Wlkp. z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.,

-

Nr XL/440/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 24 listopada 2004r. zmieniająca uchwałę
w sprawie opłaty targowej na terenie miasta

poz. 1998

Gorzowa Wlkp.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady

Robert Surowiec

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/19/2006r.
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 8 grudnia 2006r.
Dzienne stawki opłat targowych
stawka dzienna
[zł]
I. Strefa śródmiejska
1. Sprzedaż w miejscach wyznaczonych przez prezydenta miasta i po uzyskaniu zezwolenia do
dysponowania gruntem:
1.1 Na terenie o powierzchni:
do 4m2
12
4 – 6m2
20
6- 10m2
30
2
powyżej 10 m
40
1.2 Artykułów świątecznych
choinki cięte, choinki sztuczne, choinki w doniczkach
50
gałązki choinkowe
10
kwiaty, wieńce, znicze, świece, grys
20
kartki świąteczne
12
inne artykuły świąteczne
15
2. Sprzedaż w miejscach nie wyznaczonych przez prezydenta miasta lub bez
zezwolenia na dysponowanie gruntem
250
II. Place targowe
1. Sprzedaż z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej, autobusu, ciągnika z przyczepą
itp.
z samochodu do 0,5 ton ładowności
5
z samochodu do 1,5 ton ładowności
6
z samochodu do 4,5 ton ładowności
10
z samochodu powyżej 4,5 ton ładowności, z autobusu, z przyczepy campingowej,
12
z ciągnika z przyczepą, z przyczepy posiadającej stałe przyłącze
10
2. Sprzedaż z miejsc o powierzchni:
do 4m2
8
2
4 - 6m
10
6 - 10m2
16
powyżej 10m2
20
3. Sprzedaż obnośna
2
4. Wystawienie do sprzedaży
Autobusu
15
samochodu osobowego, ciągnika rolniczego, przyczepy campingowej,
przyczepy do samochodu osobowego, samochodu dostawczego do 3,5 ton
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ładowności, motocykla, motoroweru, skutera
12
samochodu ciężarowego powyżej 3,5 ton ładowności
20
roweru i innych pojazdów jednośladowych
6
części do samochodów i rowerów
8
5. Sprzedaż artykułów świątecznych
choinki cięte, sztuczne, w doniczkach, ryby z basenów
30
gałązki choinkowe
5
kwiaty, wieńce, znicze, świece, grys
10
inne artykuły świąteczne
8
IIII. Sprzedaż poza placami targowymi
1. Sprzedaż z miejsc o powierzchni:
do 4m2
8
4 -6m2
10
6 -1 0m2
16
powyżej 10m2
20
2. Sprzedaż artykułów świątecznych
choinki cięte, choinki sztuczne, choinki w doniczkach
50
gałązki choinkowe
10
kwiaty, wieńce, znicze, świece, grys
20
kartki świąteczne
12
inne artykuły świąteczne
15
3. Sprzedaż w miejscach nie wyznaczonych przez prezydenta miasta lub bez zezwolenia na dysponowanie gruntem
do 4 m2
16
4 - 6m2
20
2
6 - 10m
32
powyżej 10m2
40
1. W przypadku sprzedaży kilku artykułów wymienionych w punkcie I.1.2., II.4., II.5. i III.2. załącznika pobiera się stawkę stanowiącą sumę stawek przewidzianych dla tych artykułów.
2. Sprzedaż artykułów świątecznych określona w punktach 1.1.2. i II.5. i III.2. dotyczy okresów:
-

Świąt Wielkanocnych - na 20 dni przed Wielkanocą,

-

Dnia Święta Zmarłych - w okresie 25 października do 2 listopada, Świąt Bożego Narodzenia - od 1
grudnia do 31 grudnia.

3. Strefa śródmiejska, to obszar miasta zamykający się w kręgu ulic: Nadbrzeżna -Młyńska - Strzelecka Jagiełły - Dzieci Wrzesińskich - Fornalskiej.
4. Place targowe, to miejsca położone przy:
-

ul. Szczecińskiej (giełda samochodowa),

-

ul. Żwirowej (przy I bramie cmentarza komunalnego), ul. Żwirowej (przy II bramie cmentarza komunalnego),

-

ul. Przemysłowej, ul. Witosa,

-

ul. Cichońskiego,

-

ul. Nadbrzeżnej - do czasu przeniesienia targowiska na teren przy ul. Cichońskiego określone na
załącznikach mapowych Nr 1 - 7, stanowiących integralną część niniejszej uchwały.
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- 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.
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