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3) dominanta – budynek lub jego część, która ze 
względu na wielkość, gabaryty wyróżnia się  
z pośród otaczających obiektów budowlanych;  

4) obowiązująca linia zabudowy – linia wyzna-
czona na rysunku planu i określona w niniej-
szej uchwale dla danego terenu, na której na-
leży zlokalizować ścianę budynku;  

5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczająca obszar na którym dopuszcza się lo-
kalizację obiektów kubaturowych;  

6) wysokość zabudowy – należy przez to rozu-
mieć maksymalną odległość pomiędzy naj-
wyższym punktem dachu budynku, a pozio-
mem gruntu przy podstawie budynku; 

7) inwestycje uciążliwe – inwestycje zaliczane do 
przedsięwzięć, które wymagają sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko w ro-
zumieniu przepisów szczególnych. 

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposo-
bie użytkowania; 

3) obowiązująca linia zabudowy; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

5) symbole terenów i ich przeznaczenie; 

6) strefa lokalizacji dominanty; 

7) strefa ochronna od linii energetycznej. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu wskazują stan prawny wynikający z in-
nych przepisów: 

1) strefa ochronna stanowisk archeologicznych 
Nr 45, 46 i 47; 

2) pomnik przyrody. 

3. Pozostałe elementy rysunku mają charakter 
informacyjny. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 5. Ustala się następujące przeznaczenie tere-
nów: 

1) P/U - tereny przemysłu, składów i baz, z do-
puszczeniem usług; 

2) U - tereny usług; 

3) ZP - tereny zieleni parkowej; 

4) E - tereny infrastruktury energetycznej; 

5) K - tereny infrastruktury - przepompownia 

ścieków sanitarnych; 

6) KDS - droga klasy ekspresowej o kategorii 
drogi krajowej; 

7) KDG - droga klasy głównej o kategorii drogi 
wojewódzkiej; 

8) KDZ - droga klasy zbiorczej o kategorii drogi 
powiatowej; 

9) KDL - droga klasy lokalnej o kategorii drogi 
gminnej; 

10) KDD - droga klasy dojazdowej o kategorii 
drogi gminnej; 

11) KDW/P -  droga wewnętrzna. 

§ 6. W zakresie ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego: 

1) ustala się utrzymanie dębu szypułkowego (Qu-
ercus rober), ustanowionego jako pomnik przy-
rody uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopol-
skiego Nr XLVIII/521/2005 z dnia 23 marca 2005 
roku (L.p. 25 w wykazie załącznika Nr 1); 

2) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków bezpośrednio do gruntu; 

3) zakaz lokalizacji składowisk odpadów; 

4) zakaz lokalizacji inwestycji o ponadnormatyw-
nej emisji pyłów i gazów do powietrza; 

5) ustala się ograniczenie oddziaływania inwe-
stycji do granic własnego terenu; 

6) ustala się obowiązek zadrzewienia zielenią wy-
soką minimum 50% powierzchni biologicznie 
czynnej. 

§ 7. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego, w obrębie wyznaczonych na załączniku Nr 1 
stanowisk archeologicznych, nakaz sporządzenia 
ratowniczych badań wykopaliskowych w formie 
nadzoru archeologicznego. 

§ 8. Na terenach przeznaczonych do realizacji 
celów publicznych dopuszcza się lokalizację trwale 
związanych z gruntem urządzeń i budowli służą-
cych reklamie, elementów małej architektury i zie-
leni. 

§ 9. W zakresie parametrów, wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) ustala się zakaz zabudowy budynkami na te-
renach oznaczonych symbolem P/U i U więcej 
niż 75% powierzchni działki lub zespołu dzia-
łek stanowiących jedną własność; 

2) ustala się przeznaczenie co najmniej 15% po-
wierzchni działki jako powierzchni biologicz-
nie czynnej; 

3) ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb 
osób niepełnosprawnych w kształtowaniu za-
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budowy i terenów użyteczności publicznej; 

4) ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2.000m2. 

§ 10. W zakresie komunikacji oraz uzbrojenia 
terenów w infrastrukturę techniczną: 

1) ustala się utrzymanie istniejącej sieci uzbro-
jenia technicznego; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i likwi-
dację sieci; 

3) planowane i przebudowywane sieci oraz urzą-
dzenia uzbrojenia technicznego nie związane  
z infrastrukturą drogową, prowadzić poza jezd-
nią w liniach rozgraniczenia dróg jako pod-
ziemne; 

4) dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia te-
chnicznego, urządzeń infrastruktury w tym 
stacji transformatorowych na terenach innych 
niż w liniach rozgraniczenia dróg pod warun-
kiem, że: 

a) nie zostaną zakłócone funkcje tego terenu, 

b) zostanie zapewniony dostęp do sieci i urzą-
dzeń w celu ich konserwacji i usuwania awa-
rii; 

5) ustala się rozbudowę i przebudowę istnieją-
cych dróg: 1KDG, 1KDZ, 2KDL, 3KDL, 7KDL; 

6) ustala się budowę dróg publicznych: 1KDL, 
4KDL, 5KDL, 6KDL, 8KDL, 1KDD; 

7) ustala się obowiązek zorganizowania stano-
wisk postojowych na terenie własnym inwe-
stora, w ilości zapewniającej prawidłową ob-
sługę działalności. 

§ 11. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodo-
ciągowej planowanej w liniach rozgraniczenia 
dróg; 

2) ustala się budowę sieci wodociągowej w ukła-
dach pierścieniowych; 

3) ustala się budowę infrastruktury w oparciu o: 

a) pompownię wodociągową w rejonie  
ul. Szczecińska - ul. Mosiężna, zlokalizo-
waną poza granicami planu, oraz 

b) istniejące sieci wodociągowe w ul. Szcze-
cińskiej i ul. Mosiężnej, zlokalizowane poza 
granicami planu. 

§ 12. W zakresie odprowadzenia ścieków ko-
munalnych i przemysłowych:  

1) ustala się rozbudowę infrastruktury w oparciu o:  

a) istniejące kolektory grawitacyjne w rejonie 
ul. Odlewników - ul. Stalowej (Ø1200)  

i ul. Mosiężnej (Ø400), zlokalizowane poza 
granicami planu, 

b) oczyszczalnię ścieków Gorzów Wlkp. ul. Ko-
strzyńska – zlokalizowaną poza granicami 
planu;  

2) ustala się budowę: 

a) przepompowni w liniach rozgraniczenia dro-
gi 5KDL - w rejonie wskazanego na załączni-
ku Nr 1 oznaczenia, 

b) przepompowni ścieków na terenie 1K, 

c) kolektora tłocznego od przepompowni zlo-
kalizowanej na terenie 5KDL do przepom-
powni na terenie 1K, 

d) kolektora tłocznego od przepompowni ście-
ków na terenie 1K do istniejących kolekto-
rów wskazanych w §12 pkt 1 lit. a, 

e) sieci grawitacyjnych w liniach rozgrani-
czenia dróg; 

3) dopuszcza się budowę urządzeń służących do 
podczyszczania ścieków przemysłowych na 
terenach własnych inwestora; 

4) dopuszcza się do czasu realizacji kanalizacji 
lokalizację na własnej działce zbiorników bez-
odpływowych do gromadzenia ścieków. 

§ 13. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych: 

1) ustala się obowiązek odprowadzenia wody 
opadowej z powierzchni czystych (z dachów 
budynków i powierzchni biologicznie czyn-
nych) na teren własny inwestora do gruntu 
lub zbiorników retencyjnych, oczek wodnych 
lub basenów przeciwpożarowych; 

2) dopuszcza się budowę kanalizacji deszczowej 
w oparciu o: 

a) istniejący kolektor deszczowy zlokalizowa-
ny w rejonie ul. Stalowa, ul. Odlewników  
i ul. Mosiężnej, poza granicami planu, 

b) istniejący kolektor deszczowy zlokalizowa-
ny w ul. Słowiańska, poza granicą planu, 

c) planowany kolektor w ul. Dobrej, zlokali-
zowany poza granicami planu, 

d) planowany kolektor do ul. Olimpijskiej, zlo-
kalizowany poza granicami planu; 

3) ustala się na terenie objętym planem budowę 
grawitacyjnych sieci odprowadzenia wód de-
szczowych, doziemnych prowadzonych w li-
niach rozgraniczenia dróg; 

4) dopuszcza się budowę przepompowni wód 
deszczowych w liniach rozgraniczenia dróg  
- poza jezdnią drogi oraz na terenie 1K. 
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§ 14. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala się rozbudowę infrastruktury technicz-
nej gazowej w oparciu o istniejące sieci ga-
zowe średniego ciśnienia zlokalizowane w li-
niach rozgraniczenia terenu 1KDG; 

2) ustala się zaopatrzenie w gaz z planowanych 
sieci gazowych średniego ciśnienia; 

3) dopuszcza się do czasu budowy sieci gazo-
wej, lokalizację zbiorników na gaz LPG. 

§ 15. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną: 

1) ustala się rozbudowę infrastruktury technicz-
nej w oparciu o: 

a) linię napowietrzną wysokiego napięcia zlo-
kalizowaną po stronie południowo – wscho-
dniej poza granicą opracowania planu (Gór-
czyn – Małyszyn - Chróścik), 

b) Główny Punkt Zasilania po stronie połu-
dniowej (GPZ - Baczyna) poza granicą opra-
cowania planu; 

2) ustala się na w granicach opracowania planu: 

a) budowę na terenie 1E, Głównego Punktu 
Zasilania (GPZ), 

b) budowę stacji transformatorowych na te-
renach oznaczonych symbolami  2E i 3E, 

c) budowę sieci średniego napięcia w liniach 
rozgraniczenia dróg, 

d) strefę ograniczonego użytkowania dla sieci 
energetycznej 110kV o szerokości 42m, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 

3) dopuszcza się budowę sieci energetycznej wy-
sokiego napięcia 110kV w wyznaczonej na ry-
sunku planu strefie ochrony sieci energetycz-
nej; 

4) w strefie ochronnej energetycznej linii napo-
wietrznej: 

a) zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej 
na stały pobyt ludzi, 

b) dopuszcza się za zgodą zarządcy linii ener-
getycznej, lokalizację na terenach 2P/U  
i 6P/U budowli i budynków nie przezna-
czonych na stały pobyt ludzi,  

c) ustala się obowiązek zapewnienia swobod-
nego dojazdu do sieci infrastruktury tech-
nicznej,  

d) zakaz sadzenia drzew, 

e) zakaz prowadzenia działalności mogącej za-
grozić trwałości linii energetycznej, 

f) zakaz na terenach 2P/U i 6P/U składowania 
materiałów bezpośrednio pod napowietrz-

nymi liniami energetycznymi lub w odle-
głości, licząc w poziomie od skrajnych prze-
wodów, mniejszej niż 15m; 

5) zakaz budowy napowietrznych linii energetyk-
cznych, poza strefą ochronną linii energetycz-
nej, określonej na załączniku Nr 1;  

6) dopuszcza się na terenach P/U lokalizację tra-
fostacji i źródeł energii odnawialnej (solarnej, 
wiatrowej) z wykluczeniem lokalizacji farm 
wiatrowych (powyżej 3-ch wiatraków). 

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala się budowę infrastruktury w oparciu  
o indywidualne lub grupowe źródła ciepła; 

2) ustala się obowiązek stosowania urządzeń 
grzewczych o wysokiej sprawności i niskim 
stopniu emisji zanieczyszczeń; 

3) dopuszcza się na terenach P/U lokalizację cen-
tralnych ciepłowni. 

§ 17. W zakresie telekomunikacji: 

1) ustala się budowę infrastruktury telekomuni-
kacyjnej w oparciu o istniejącą infrastrukturę 
w liniach rozgraniczenia drogi 1KDG; 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźni-
kowych telekomunikacji, w tym konstrukcji 
wieżowych. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 18. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1P/U: 

1) przeznaczenie – przemysł, składy i bazy z do-
puszczeniem usług; 

2) dopuszcza się na terenie lokalizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, oczek wodnych, ba-
senów przeciwpożarowych. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1: 

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z nie-
przekraczalną linią zabudowy w odległości 7m 
od linii rozgraniczenia terenu z terenem 1KDZ, 
1KDL, 2KDL i 4KDL, jak na rysunku planu; 

2) ustala się wysokość zabudowy nie wyższą niż 
25m; 

3) dopuszcza się odstępstwo od pkt 2 w stosun-
ku do obiektów technologicznych oraz urzą-
dzeń i budowli infrastruktury technicznej; 

4) ustala się dachy o nachyleniu do 25 stopni; 

5) ustala się sytuowanie elewacji budynków rów-
noległe lub prostopadłe do linii rozgraniczenia 
terenu z drogą 1KDZ; 

6) ustala się obowiązek zapewnienia wysokich 
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walorów estetycznych elewacji budynków od 
strony dróg: 1KDZ, 1KDL i 2KDL; 

7) ustala się dostęp do terenu od strony dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1KDL, 2KDL, 4KDL; 

8) ustala się wprowadzenie nasadzeń zielenią zi-
mozieloną o szerokości minimum 3m wzdłuż 
linii rozgraniczenia z terenami 2KDL i 1KDZ.  

3. Dopuszcza się podział terenu na działki  
w przypadku łącznego spełnienia warunków:   

1) każda wydzielona działka nie będzie mniejsza 
niż 65.000m2; 

2) do każdej wydzielanej działki będzie zapew-
niony dojazd z drogi 1KDL, 2KDL, lub 4KDL; 

3) granice podziału na działki zostaną poprowa-
dzone pod kątem prostym lub równolegle do 
drogi 1KDZ; 

4) dopuszcza się odstępstwo od warunku pkt 1, 
w przypadku wydzielania działki dla urządzeń 
infrastruktury; 

5) dopuszcza się łączenie działek i ponowny po-
dział zgodnie z ust. 3.  

§ 19. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 2P/U. 

1) przeznaczenie – przemysł, składy i bazy z do-
puszczeniem usług; 

2) dopuszcza się na terenie lokalizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, oczek wodnych, ba-
senów przeciwpożarowych. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:  

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z nie-
przekraczalną linią zabudowy w odległości 7m 
od linii rozgraniczenia terenu z terenem 1KDZ, 
3KDL, 8KDL, jak na rysunku planu; 

2) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z nie-
przekraczalną linią zabudowy w odległości 
46m od linii rozgraniczenia terenu z terenem 
5KDL, jak na rysunku planu; 

3) ustala się wysokość zabudowy nie wyższą niż 
25m; 

4) dopuszcza się odstępstwo od pkt 3 w stosun-
ku do obiektów technologicznych oraz urzą-
dzeń i budowli infrastruktury technicznej; 

5) ustala się dachy o nachyleniu do 25o; 

6) ustala się sytuowanie elewacji budynków rów-
noległe lub prostopadłe do linii rozgraniczenia 
terenu z drogą 1KDZ; 

7) ustala się obowiązek zapewnienia wysokich 
walorów estetycznych elewacji budynków od 
strony dróg: 1KDZ, 3KDL i 8KDL; 

8) ustala się dostęp do terenu od strony dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
3KDL, 5KDL, 8KDL; 

9) ustala się wprowadzenie nasadzeń zielenią zi-
mozieloną o szerokości minimum 3m wzdłuż 
linii rozgraniczenia z terenami 3KDL i 1KDZ.  

3. Dopuszcza się podział terenu na działki  
w przypadku łącznego spełnienia warunków:   

1) każda wydzielona działka nie będzie mniejsza 
niż 80.000 m2; 

2) dopuszcza się odstępstwo od warunku pkt 1, 
w przypadku wydzielania działki dla urządzeń 
infrastruktury; 

3) do każdej wydzielanej działki będzie zapew-
niony dojazd z drogi 3KDL, 5KDL, lub 8KDL; 

4) granice podziału na działki zostaną poprowa-
dzone pod kątem prostym do drogi 1KDZ  
i prostopadle do 8KDL; 

5) dopuszcza się łączenie działek i ponowny po-
dział zgodnie z ust. 3. 

§ 20. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 3P/U.  

1) przeznaczenie – przemysł, składy i bazy z do-
puszczeniem usług; 

2) dopuszcza się na terenie lokalizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, oczek wodnych, 
basenów przeciwpożarowych. 

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1: 

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z nie-
przekraczalną i obowiązującą linią zabudowy, 
jak na rysunku planu; 

2) ustala się wysokość zabudowy nie wyższą niż 
25m; 

3) dopuszcza się w strefie lokalizacji dominanty 
wysokość zabudowy do 35m; 

4) dopuszcza się odstępstwo od pkt 2 w stosun-
ku do obiektów technologicznych oraz urzą-
dzeń i budowli infrastruktury technicznej; 

5) ustala się dachy o  nachyleniu do 35o; 

6) ustala się sytuowanie elewacji budynków 
równolegle do osi drogi 4KDL;  

7) ustala się obowiązek zapewnienia wysokich 
walorów estetycznych elewacji budynków od 
strony dróg: 1 KDS, 2KDL i 4KDL; 

8) ustala się dostęp do terenu od strony dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
2KDL, 4KDL i 1KDW/P; 

9) ustala się wprowadzenie nasadzeń zielenią zi-
mozieloną o szerokości minimum 3m wzdłuż 
linii rozgraniczenia z terenem 1KDS w miejscu 
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wyznaczonym na rysunku planu oraz wzdłuż 
linii rozgraniczenia z terenem 2KDL . 

3. Dopuszcza się podział terenu na działki  
w przypadku łącznego spełnienia warunków:   

1) każda wydzielona działka nie będzie mniejsza 
niż 8.000m2; 

2) do każdej wydzielanej działki będzie zapew-
niony dojazd z drogi 2KDL, 4KDL lub 1KDW/P; 

3) działka w rejonie lokalizacji dominanty archi-
tektonicznej zostanie wydzielona symetrycz-
nie w stosunku do osi drogi 1KDL; 

4) granice podziału na działki zostaną poprowa-
dzone pod kątem prostym lub równolegle do 
drogi 4KDL; 

5) dopuszcza się odstępstwo od warunku pkt 1, 
w przypadku wydzielania: 

a) działki drogowej o szerokości min. 8m  
w formie sięgaczy zakończonych placem 
do zawracania o wymiarach zgodnie z prze-
pisami szczególnymi, 

b) działki dla urządzeń infrastruktury; 

6) dopuszcza się łączenie działek i ponowny po-
dział zgodnie z ust. 3. 

§ 21. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 4P/U.  

1) przeznaczenie – przemysł, składy i bazy z do-
puszczeniem usług; 

2) dopuszcza się na terenie lokalizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, oczek wodnych, ba-
senów przeciwpożarowych. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1: 

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z nie-
przekraczalną linią zabudowy w odległości 7m 
od linii rozgraniczenia terenu z terenem 1KDZ, 
1KDL i 4KDL, jak na rysunku planu; 

2) ustala się wysokość zabudowy nie wyższą niż 
25m; 

3) dopuszcza się odstępstwo od pkt 2 w stosun-
ku do obiektów technologicznych oraz urzą-
dzeń i budowli infrastruktury technicznej; 

4) ustala się dachy o nachyleniu do 25o; 

5) ustala się sytuowanie elewacji budynków 
równoległe lub prostopadłe do linii rozgrani-
czenia terenu z drogą 1KDZ; 

6) ustala się obowiązek zapewnienia wysokich 
walorów estetycznych elewacji budynków od 
strony dróg: 1KDZ, 1KDL; 

7) ustala się dostęp do terenu od strony dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1KDL, 4KDL lub 2KDW/P; 

8) ustala się wprowadzenie nasadzeń zielenią zi-
mozieloną o szerokości minimum 3m wzdłuż 
linii rozgraniczenia z terenem 1KDZ.  

3. Dopuszcza się podział terenu na działki  
w przypadku łącznego spełnienia warunków:   

1) każda wydzielona działka nie będzie mniejsza 
niż 40000m2; 

2) do każdej wydzielanej działki będzie zapew-
niony dojazd z drogi 1KDL, 4KDL lub 2KDW/P; 

3) granice podziału na działki zostaną poprowa-
dzone pod kątem prostym do linii rozgrani-
czenia z terenem 1KDZ lub pod kątem pro-
stym do linii rozgraniczenia z terenem 1KDL; 

4) dopuszcza się odstępstwo od warunku pkt 1, 
w przypadku wydzielania działki dla urządzeń 
infrastruktury; 

5) dopuszcza się łączenie działek i ponowny po-
dział zgodnie z ust. 3.  

§ 22. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 5P/U.  

1) przeznaczenie – przemysł, składy i bazy z do-
puszczeniem usług; 

2) dopuszcza się na terenie lokalizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, oczek wodnych, ba-
senów przeciwpożarowych. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1: 

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z nie-
przekraczalną linią zabudowy w odległości 7m 
od linii rozgraniczenia terenu z terenem 1KDZ  
i 4KDL, jak na rysunku planu; 

2) ustala się wysokość zabudowy nie wyższą niż 
25m; 

3) dopuszcza się odstępstwo od pkt 2 w stosun-
ku do obiektów technologicznych oraz urzą-
dzeń i budowli infrastruktury technicznej; 

4) ustala się dachy o nachyleniu do 25o; 

5) ustala się sytuowanie elewacji budynków rów-
noległe lub prostopadłe do linii rozgraniczenia 
terenu z drogą 1KDZ; 

6) ustala się obowiązek zapewnienia wysokich 
walorów estetycznych elewacji budynków od 
strony dróg: 1KDZ; 

7) ustala się dostęp do terenu od strony dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
4KDL lub 2KDW/P; 

8) ustala się wprowadzenie nasadzeń zielenią zi-
mozieloną o szerokości minimum 3m wzdłuż 
linii rozgraniczenia z terenem 1KDZ.  

3. Dopuszcza się podział terenu na działki  
w przypadku łącznego spełnienia warunków:   
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1) każda wydzielona działka nie będzie mniejsza 
niż 25.000m2; 

2) do każdej wydzielanej działki będzie zapew-
niony dojazd z drogi 4KDL lub 2KDW/P; 

3) granice podziału na działki zostaną poprowa-
dzone pod kątem prostym lub równolegle do 
linii rozgraniczenia z terenem 1KDZ; 

4) dopuszcza się odstępstwo od warunku pkt 1, 
w przypadku wydzielania działki dla urządzeń 
infrastruktury; 

5) dopuszcza się łączenie działek i ponowny po-
dział zgodnie z ust. 3.  

§ 23. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 6P/U. 

1) przeznaczenie – przemysł, składy i bazy z do-
puszczeniem usług; 

2) dopuszcza się na terenie lokalizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, oczek wodnych, 
basenów przeciwpożarowych. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:  

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z nie-
przekraczalną linią zabudowy w odległości 7m 
od linii rozgraniczenia terenu z terenem 1KDZ, 
6KDL, 7KDL, 8KDL, jak na rysunku planu; 

2) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z nie-
przekraczalną linią zabudowy w odległości 
46m od linii rozgraniczenia terenu z terenem 
5KDL, jak na rysunku planu; 

3) ustala się wysokość zabudowy nie wyższą niż 
25m; 

4) dopuszcza się odstępstwo od pkt 3 w stosun-
ku do obiektów technologicznych oraz urzą-
dzeń i budowli infrastruktury technicznej; 

5) ustala się dachy o nachyleniu do 25o; 

6) ustala się w strefie przekraczającej 180m od 
linii rozgraniczenia z terenem 1KDZ, sytuować 
elewacje budynków równoległe lub prosto-
padłe do linii rozgraniczenia terenu z terenem 
1KDZ; 

7) dopuszcza się w odległości ponad 18m od li-
nii rozgraniczenia z terenem 1KDZ, usytu-
owanie elewacji budynków prostopadle - rów-
nolegle do linii rozgraniczenia terenu z tere-
nem 7KDL lub 5KDL; 

8) ustala się obowiązek zapewnienia wysokich 
walorów estetycznych elewacji budynków od 
strony dróg: 1KDZ, 5KDL, 6KDL, 7KDL i 8KDL; 

9) ustala się dostęp do terenu od strony dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
5KDL, 6KDL, 7KDL i 8KDL; 

10) dopuszcza się obsługę drogą 1KDZ jednym 

zjazdem na osi drogi 2KDW/P; 

11) ustala się wprowadzenie nasadzeń zielenią zi-
mozieloną o szerokości minimum 3m wzdłuż 
linii rozgraniczenia z terenami 6KDL i 1KDZ.  

3. Dopuszcza się podział terenu na działki  
w przypadku łącznego spełnienia warunków:   

1) każda wydzielona działka nie będzie mniejsza 
niż 800.000m2; 

2) dopuszcza się odstępstwo od warunku pkt 1, 
w przypadku wydzielania działki dla urządzeń 
infrastruktury; 

3) do każdej wydzielanej działki będzie zapewnio-
ny dojazd z drogi 5KDL, 6KDL, 7KDL i 8KDL; 

4) granice podziału na działki zostaną poprowa-
dzone: 

a) pod kątem prostym do drogi 1KDZ i pro-
stopadle do 8KDL, lub 

b) pod kątem prostym - równolegle do drogi 
7KDL lub 5KDL;  

5) dopuszcza się łączenie działek i ponowny po-
dział zgodnie z ust. 3. 

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1U.  

1) ustala się przeznaczenie na usługi, zalecane 
usługi administracyjne, biurowe, handlowe, 
hotelowe, rzemieślnicze; 

2) zakaz lokalizacji usług uciążliwych oraz usług 
hurtowych i warsztatów samochodowych. 

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1: 

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z obo-
wiązującą i nieprzekraczalną linią zabudowy, 
jak na rysunku planu; 

2) ustala się wysokość zabudowy nie wyższą niż 
25m;  

3) ustala się dachy o nachyleniu do 35o; 

4) ustala się w strefie do 50m od linii rozgrani-
czenia z terenem 1KDZ: 

a) sytuowanie elewacji budynków równole-
gle - prostopadle do linii rozgraniczenia  
z terenem 1KDZ,  

b) formę zabudowy – pierzejową; 

5) ustala się obowiązek zapewnienia wysokich 
walorów estetycznych elewacji budynków od 
strony dróg: 1 KDG, 1KDZ i 4KDL; 

6) ustala się obowiązek zapewnienia indywidu-
alnych rozwiązań architektonicznych dla za-
budowy lokalizowanej w otoczeniu ogólnie 
dostępnego placu; 

7) ustala się dostęp do terenu od strony drogi 
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4KDL;  

8) ustala się budowę publicznego placu miej-
skiego - przestrzeni ogólnie dostępnej na ob-
szarze wskazanym na rysunku z zakazem lo-
kalizacji w jego obrębie miejsc parkingowych; 

9) obowiązek lokalizacji zieleni izolacyjnej o sze-
rokości minimum 3 m w miejscu wyznaczo-
nym na rysunku planu. 

3. Dopuszcza się podział terenu na działki  
w przypadku łącznego spełnienia warunków:   

1) każda wydzielona działka nie będzie mniejsza 
niż 5.000m2; 

2) do każdej wydzielanej działki będzie zapew-
niony dojazd z drogi 4KDL; 

3) granice podziału na działki zostaną poprowa-
dzone: 

a) pod kątem prostym i równolegle do drogi 
4KDL lub 

b) pod kątem prostym i równolegle do drogi 
1KDZ; 

4) dopuszcza się odstępstwo od warunku pkt 1, 
w przypadku wydzielania działki: 

a) drogowej o szerokości min. 8m w formie: 

- przejazdowej ze zjazdami wyłącznie do 
drogi 4KDL, lub 

- sięgaczy zakończonych placem do zawra-
cania, o wymiarach według przepisów 
szczególnych, 

b) dla urządzeń infrastruktury; 

5) dopuszcza się łączenie działek i ponowny po-
dział zgodnie z ust. 3. 

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2U.  

1) ustala się przeznaczenie na usługi, zalecane 
usługi administracyjne, biurowe, handlowe, 
hotelowe,  rzemieślnicze; 

2) zakaz lokalizacji usług uciążliwych oraz usług 
hurtowych i warsztatów samochodowych. 

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1: 

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z nie-
przekraczalną linią zabudowy, jak na rysunku 
planu; 

2) ustala się wysokość zabudowy nie wyższą niż 
15m;  

3) ustala się dachy o nachyleniu do 35o; 

4) ustala się sytuowanie elewacji budynków rów-
nolegle i prostopadłe do nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; 

5) ustala się obowiązek zapewnienia wysokich 
walorów estetycznych elewacji budynków od 
strony dróg: 6KDL i 1KDD; 

6) ustala się dostęp do terenu od strony drogi 
6KDL i 1KDD.  

3. Dopuszcza się podział terenu na działki  
w przypadku łącznego spełnienia warunków:   

1) każda wydzielona działka nie będzie mniejsza 
niż 2.500m2; 

2) do każdej wydzielanej działki będzie zapew-
niony dojazd z drogi 6KDL lub 1KDD; 

3) granice podziału na działki zostaną poprowa-
dzone: 

a) pod kątem prostym i równolegle do linii 
rozgraniczenia z terenem 6KDL lub 

b) pod kątem prostym i równolegle do drogi 
1KDD; 

4) dopuszcza się łączenie działek i ponowny po-
dział zgodnie z ust. 3. 

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3U.  

1) ustala się przeznaczenie na usługi - zalecane 
usługi administracyjne, biurowe, handlowe, 
hotelowe, rzemieślnicze; 

2) zakaz lokalizacji usług uciążliwych oraz usług 
hurtowych i warsztatów samochodowych. 

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1: 

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z obo-
wiązującą i nieprzekraczalną linią zabudowy, jak 
na rysunku planu; 

2) ustala się wysokość zabudowy nie wyższą niż 
15m;  

3) dopuszcza się w strefie lokalizacji dominanty 
wysokość zabudowy nie wyższą niż 25m; 

4) ustala się dachy o nachyleniu do 35o; 

5) ustala się sytuowanie elewacji budynków rów-
nolegle i prostopadłe do nieprzekraczalnej  
i obowiązującej linii zabudowy; 

6) ustala się obowiązek zapewnienia wysokich 
walorów estetycznych elewacji budynków od 
strony dróg: 1KDZ, 1KDG, 6KDL i 1KDD; 

7) ustala się formę pierzejową - wzdłuż obowią-
zującej linii zabudowy; 

8) ustala się budowę publicznego placu - prze-
strzeni ogólnie dostępnej na obszarze wska-
zanym na rysunku z zakazem lokalizacji w je-
go obrębie miejsc parkingowych; 

9) ustala się obowiązek zapewnienia indywidu-
alnych rozwiązań architektonicznych dla za-
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budowy lokalizowanej w otoczeniu ogólnie 
dostępnego placu; 

10) w strefie do 50m od linii rozgraniczenia z te-
renem 1KDZ, elewacje budynków sytuować 
równolegle i prostopadle do linii rozgranicze-
nia z terenem 1KDZ; 

11) ustala się obsługę komunikacyjną terenu dro-
gą 6KDL i 1KDD.  

3. Dopuszcza się podział terenu na działki  
w przypadku łącznego spełnienia warunków:   

1) każda wydzielona działka nie będzie mniejsza 
niż 2.500m2; 

2) do każdej wydzielanej działki będzie zapew-
niony dojazd z drogi 6KDL lub 1KDD; 

3) granice podziału na działki zostaną poprowa-
dzone pod kątem prostym i równolegle do 
drogi 1KDD; 

4) dopuszcza się łączenie działek i ponowny po-
dział zgodnie z ust. 3. 

§ 27. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1ZP przeznaczenie - zie-
leń parkowa. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:  

1) ustala się uzupełnienie zadrzewienia; 

2) zakazuje się lokalizacji budynków i budowli; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-
chitektury; 

4) zakazuje się wycinki drzew, poza cięciami sa-
nitarnymi; 

5) zakazuje się podziału terenu; 

6) dopuszcza się łączenie działek i wydzielenie 
zgodnie z liniami rozgraniczenia terenu. 

§ 28. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1E przeznaczenie – tere-
ny infrastruktury energetycznej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1: 

1) ustala się lokalizację Głównego Punktu Zasi-
lania; 

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyj-
nej od terenów sąsiednich; 

3) ustala się wjazd z drogi 5KDL lub 7KDL. 

§ 29. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 2E przeznaczenie: tereny 
infrastruktury energetycznej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1: 

1) ustala się lokalizację stacji transformatorowej; 

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyj-

nej; 

3) ustala się  dojazd do terenu z ulicy 1KDZ. 

§ 30. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 3E przeznaczenie: tereny 
infrastruktury energetycznej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1: 

1) ustala się lokalizację stacji transformatorowej; 

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyj-
nej; 

3) ustala się  dojazd do terenu z ulicy 1KDZ. 

§ 31. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1K przeznaczenie: tereny 
infrastruktury technicznej - przepompownia ście-
ków sanitarnych. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:  

1) ustala się lokalizację przepompowni ścieków 
sanitarnych; 

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyj-
nej; 

3) ustala się wjazd na teren z drogi 7KDL; 

4) dopuszcza się budowę przepompowni wód 
deszczowych 

§ 32. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1KDS przeznaczenie: dro-
ga klasy ekspresowej o kategorii drogi krajowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1: 

1) obowiązują warunki zagospodarowania okre-
ślone decyzją Wojewody Lubuskiego Nr 2/2005 
z dnia 29 lipca 2005r. znak: RR.IV.Btoł.7047 
-8/04/05; 

2) dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządcą dro-
gi, realizację podziemnej sieci infrastruktury 
technicznej nie związanej z drogą, bez naru-
szenia geometrii drogi i technicznych para-
metrów wytrzymałościowych. 

§ 33. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1KDG przeznaczenie: 
ulica klasy głównej o kategorii drogi wojewódzkiej. 

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczają-
cych, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dopuszcza się w miejscu skrzyżowania z dro-
gą 1KDZ, zorganizowanie skrzyżowania w formie 
ronda. 

§ 34. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1KDZ przeznaczenie: 
ulica klasy zbiorczej o kategorii drogi powiatowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące zasady zabudowy i zagospo-
darowania: 
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1) szerokość w liniach rozgraniczających 35m; 

2) nakazuję się lokalizację obustronnych chodni-
ków; 

3) ustala się obustronny szpaler drzew poza pa-
sem drogowym; 

4) dopuszcza się lokalizację zieleni przyulicznej, 
miejsc postojowych i ścieżki rowerowej. 

§ 35. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1KDL przeznaczenie: ulica 
klasy lokalnej o kategorii drogi gminnej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące zasady zabudowy i zagospo-
darowania: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających 30m; 

2) nakazuje się lokalizację obustronnych chodni-
ków; 

3) dopuszcza się lokalizację zieleni przyulicznej, 
miejsc postojowych i ścieżki rowerowej. 

§36. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 2KDL przeznaczenie: ulica 
klasy lokalnej o kategorii drogi gminnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące zasady zabudowy i zagospo-
darowania: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgod-
nie z rysunkiem planu; 

2) nakazuje się lokalizację chodnika; 

3) dopuszcza się lokalizację zieleni przyulicznej, 
miejsc postojowych i ścieżki rowerowej. 

§ 37. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 3KDL przeznaczenie: ulica 
klasy lokalnej o kategorii drogi gminnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące zasady zabudowy i zagospodaro-
wania: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających , zgod-
nie z rysunkiem planu; 

2) nakazuje się lokalizację chodnika; 

3) dopuszcza się lokalizację zieleni przyulicznej, 
miejsc postojowych i ścieżki rowerowej. 

§ 38. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 4KDL przeznaczenie: ulica 
klasy lokalnej o kategorii drogi gminnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące zasady zabudowy i zagospo-
darowania: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających 25m; 

2) nakazuje się lokalizację obustronnych chodni-
ków; 

3) dopuszcza się lokalizację zieleni przyulicznej, 
miejsc postojowych i ścieżki rowerowej. 

§ 39. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 5KDL przeznaczenie: ulica 
klasy lokalnej o kategorii drogi gminnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące zasady zabudowy i zagospo-
darowania: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających 25m; 

2) nakazuje się lokalizację obustronnych chodni-
ków; 

3) dopuszcza się lokalizację zieleni przyulicznej, 
miejsc postojowych i ścieżki rowerowej. 

§ 40. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 6KDL przeznaczenie: ulica 
klasy lokalnej o kategorii drogi gminnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące zasady zabudowy i zagospo-
darowania: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających 25m; 

2) nakazuje się lokalizację obustronnych chodni-
ków; 

3) dopuszcza się lokalizację zieleni przyulicznej, 
miejsc postojowych i ścieżki rowerowej. 

§ 41. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 7KDL przeznaczenie: ulica 
klasy lokalnej o kategorii drogi gminnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące zasady zabudowy i zagospo-
darowania: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających , zgod-
nie z rysunkiem planu; 

2) nakazuje się lokalizację chodnika; 

3) dopuszcza się lokalizację zieleni przyulicznej, 
miejsc postojowych i ścieżki rowerowej. 

§ 42. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 8KDL przeznaczenie: ulica 
klasy lokalnej o kategorii drogi gminnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące zasady zabudowy i zagospo-
darowania: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających 30m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) nakazuje się lokalizację chodnika; 

3) dopuszcza się lokalizację zieleni przyulicznej, 
miejsc postojowych i ścieżki rowerowej. 

§ 43. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1KDD przeznaczenie: dro-
ga dojazdowa o kategorii drogi gminnej. 
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się szerokość w liniach rozgraniczenia funkcji - 10m. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, do-
puszcza się lokalizację zieleni przyulicznej, miejsc 
postojowych, sieci infrastruktury technicznej nie 
związanej z funkcją drogową. 

§ 44. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1KDW/P przeznaczenie: 
ulica wewnętrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczenia funkcji  
- 20m; 

2) zakończenie drogi placem do zawracania o wy-
miarach 30x30m, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopu-
szcza się: 

1) lokalizację zieleni przyulicznej, miejsc posto-
jowych i ścieżki rowerowej; 

2) przeznaczenie i zagospodarowanie terenu zgod-
nie z zasadami określonymi w § 20, jeżeli dro-
ga 1KDW/P nie stanowi jedynego dojazdu dla 
którejkolwiek z wydzielonych działek bezpo-
średnio sąsiadujących z terenem 1KDW/P. 

§ 45. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 2KDW/P przeznaczenie: 
droga wewnętrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się szerokość w liniach rozgraniczenia funkcji - 20m. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopu-
szcza się: 

1) lokalizację zieleni przyulicznej, miejsc posto-
jowych i ścieżki rowerowej w zależności od 
lokalnych uwarunkowań i potrzeb; 

2) przeznaczenie i zagospodarowanie terenu zgod-

nie z zasadami określonymi w § 21 lub § 22, 
jeżeli droga 2KDW/P nie stanowi jedynego 
dojazdu dla którejkolwiek z wydzielonych 
działek sąsiadujących bezpośrednio z terenem 
2KDW/P. 

§ 46. Do realizacji celów publicznych wyznacza 
się tereny, oznaczone na załączniku Nr 1 symbo-
lami: KDS, KDG, KDZ, KDL, KDD, E, K. 

§ 47. 1 Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Nr GZ.tr.057-602-93/06 z dnia 10 marca 2006r. 
uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych III klasy o powierzchni 97,80ha na cele 
nierolnicze. 

2. Decyzją Marszałka Województwa Lubuskie-
go znak: DN.I.6012-9/2006 z dnia 2 lutego 2006r. 
uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych IV klasy o powierzchni 134,55ha na cele 
nierolnicze. 

§ 48. Ustala się stawkę procentową służącą do 
naliczenia jednorazowej opłaty pobieranej przez 
miasto w przypadku zbycia nieruchomości, z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwa-
lenia niniejszego planu: 

1) dla terenów o symbolach P/U, U, KDW/P 
- 30% wzrostu wartości nieruchomości; 

2) dla terenów o symbolach: KDS, KDG, KDZ, 
KDL, KDD, ZP, E, K – 0%. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 49. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

§ 50. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Grażyna Wojciechowska 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr LXXVII/960/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 25 października 2006r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr LXXVII/960/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 25 października 2006r. 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Mironickiej 

Brak uwag do niniejszego planu, które zgodnie  
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zm.) Rada Miasta 
Gorzowa Wlkp. ma obowiązek rozpatrzenia. 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr LXXVII/960/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 25 października 2006r. 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
dotyczy terenu objętego miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie  

ul. Mironickiej 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada 
Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga co następuje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) 
zadania własne gminy: 

1) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej, realizo-
wane będą w sposób określony w art. 7 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energe-
tyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), zgodnie 
z planami rozwoju; 

2) w zakresie realizacji infrastruktury: 

a) wodociągowej - przewiduje się budowę się-
ci wodociągowej jako zadanie realizowane 
ze środków miasta, kredytów, obligacji oraz 
środków pomocowych - szacunkowy koszt 
budowy 3mln zł, 

b) budowy sytemu kanalizacji sanitarnej - prze-
widuje się rozbudowę i przebudowę sieci in-
frastruktury wraz z budową urządzeń kanali-

zacji sanitarnej jako zadanie realizowane ze 
środków miasta, kredytów, obligacji oraz 
środków pomocowych - szacunkowy koszt 
budowy 5.700tys. zł, 

c) kanalizacji deszczowej - przewiduje się roz-
budowę i przebudowę sieci infrastruktury 
jako zadanie realizowane ze środków gmi-
ny, kredytów, obligacji oraz środków odpo-
wiednich zarządców dróg obsługiwanych 
infrastrukturą oraz środków pomocowych 
- szacunkowy koszt budowy 5.000tys. zł; 

3) w zakresie realizacji infrastruktury drogowej: 

a) dróg krajowych - przewiduje się rozbudo-
wę i przebudowę jako zadanie realizowane 
ze środków: 

- Skarbu Państwa - Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad – 1KDS, 

- środków własnych miasta z udziałem 
środków pomocowych – 1KDG, 

                 szacunkowy koszt wynosi 18.500,- tys. zł; 

b) dróg powiatowych publicznych – 1 KDZ  
- szacunkowy koszt budowy wraz z wyku-
pem gruntu 17.400tys. zł, 

c) dróg gminnych publicznych – 1-8 KDL  
i 1 KDD szacunkowy koszt budowy wraz  
z wykupem gruntu  34.000tys. zł. 

2. Kwoty przewidziane na realizację inwestycji 
mogą ulegać zmianie w zależności od aktualnych 
stawek rynkowych i zastosowanej technologii. 

3. Nabycie gruntów pod drogami może zostać 
zrealizowane drogą zamiany na inny grunt o zrów-
noważonej wartości.  

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w § 1: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. usta-
wą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach pu-
blicznych, ustawą o samorządzie gminnym, usta-
wą o gospodarce komunalnej i prawem ochrony 
środowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji może ulegać 
modyfikacji wraz z dokonującym się postępem te-
chniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą sto-
sowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie 
nastąpi naruszenie ustaleń planu. 

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infra-
struktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1, 
będzie przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron. 
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2000 
 

UCHWAŁA NR II/3/06 
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU 

 
z dnia 4 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomo-
ści na terenie Gminy Torzym w wysokości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków – 0,50zł od 1m² powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,59zł 
od 1ha powierzchni, 

c) od pozostałych w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organy pożytku 
publicznego – 0,15zł od 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) od budynków mieszkalnych lub ich części: 
0,48zł od 1m2 powierzchni użytkowej,  

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 13,12zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej,  

c) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - 8,55zł od 1m2 powierzchni użyt-

kowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 3,69zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) od pozostałych budynków lub ich części  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organy pożytku publicznego - 4,54zł 
od 1m2 powierzchni użytkowej; 

3) od budowli - 2% ich wartości, określonej na 
podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3, 4, 5 i 6 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. 1. Poboru podatku na terenie wsi dokonują 
sołtysi w drodze inkasa, w mieście Torzym wpłaty 
dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego. 

2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku 
od nieruchomości ustalona jest uchwałą Nr VI/45/03 
Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 2 kwietnia 2003r. 
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wyna-
grodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/221/05 Rady 
Miejskiej w Torzymiu z dnia 22 listopada 2005r.  
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru po-
datku od nieruchomości. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

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

Przewodniczący Rady 
Bogdan Kuzyk 
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2001 
 

UCHWAŁA NR II/4/06 
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU 

 
z dnia 4 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późń. 
zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 12 sty-
cznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  
(t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania 
psów na terenie Gminy Torzym w wysokości 
- 15,65zł. 

§ 2. Podatek płatny jest do 15 maja każdego 
roku lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posia-
danie psa. 

§ 3. 1. Na terenie wiejskim poboru podatku do-
konuje sołtys, w mieście Torzym wpłaty dokonuje 
się w kasie Urzędu Miejskiego. 

2. Wynagrodzenie za inkaso podatku od posia-

dania psów dla sołtysów określa uchwała Nr VI/ 
45/03 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 2 kwietnia 
2003r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokal-
nych.  

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/223/05 Rady 
Miejskiej w Torzymiu z dnia 22 listopada 2005r.  
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru 
podatku od posiadania psów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 
Bogdan Kuzyk

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

 

2002 
 

UCHWAŁA NR II/5/06 
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU 

 
z dnia 4 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 art. 12 ust. 4 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transporto-
wych na terenie gminy wynoszą: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton: 

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 600, 

b) powyżej 5,5 ton do 7 ton włącznie - 810, 

c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 860, 

d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.230; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej ma-
sy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, 
stawki podatku określa załącznik Nr 1 do 
uchwały; 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton: 

a) od 3,5 ton do 9 ton włącznie - 1.290, 

b) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton -  1.510; 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
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tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczal-
nej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawie-
szenia – stawki podatku określa załącznik Nr 2 
do uchwały; 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1.180, 

b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton - 1.290; 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i ro-
dzaju zawieszenia, stawki podatku określa za-

łącznik Nr 3 do uchwały; 

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

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.020, 

b) równej lub wyżej niż 30 miejsc - 1.710. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków trans-
portowych autobusy „GIMBUS” używane do prze-
wozów szkolnych. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/227/05 Rady 
Miejskiej w Torzymiu z dnia 22 listopada 2005r.  
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

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

Przewodniczący Rady  
Bogdan Kuzyk 

 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr II/5/06 

Rady Miejskiej w Torzymiu 
z dnia 4 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) 

Stawka podatku (w złotych ) 

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

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 1.270,00 1.470,00 
13 14 1.470.00 1.690,00 
14 15 1.690,00 1.900,00 
15  1.900,00 2.350,00 

Trzy osie 
12 17 1.370,00 1.470,00 
17 19 1.470,00 1.570,00 
19 21 1.570,00 1.690,00 
21 23 1.900,00 1.900,00 
23 25 2.110,00 2.110,00 
25  2.110,00 2.410,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.470,00 1.570,00 
25 27 1.570,00 1.690,00 
27 29 1.800,00 1.900,00 
29 31 2.010,00 2.510,00 
31  2.210,00 2.510,00 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr II/5/06 

Rady Miejskiej w Torzymiu 
z dnia 4 grudnia 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych 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 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa 

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach ) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 1.570,00 1.690,00 
18 25 1.690,00 1.800,00 
25 31 1.800,00 1.900,00 
31  1.900,00 1.950,00 

Trzy osie 
12 40 1.900,00 1.930,00 
40  2.320,00 2.520,00 

 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr II/5/06 

Rady Miejskiej w Torzymiu 
z dnia 4 grudnia 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi dopuszczalna  
masa całkowita w tonach 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia  
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 1.320,00 1.370,00 
18 25 1.370,00 1.470,00 
25  1.470,00 1.520,00 

Dwie osie 
12 28 1.370,00 1.420,00 
28 33 1.420,00 1.470,00 
33 38 1.520,00 1.520,00 
38  1.900,00 1.900,00 

Trzy osie 
12 38 1.420,00 1.520,00 
38  1.570,00 1.900,00 
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2003 
 

UCHWAŁA NR II/6/06 
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU 

 
z dnia 4 grudnia 2006r. 

 
w sprawie opłaty targowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej 
w wysokości – 17,00zł. 

§ 2. Uiszczona opłata targowa dzienna upraw-
nia do sprzedaży okrężnej w danym dniu na tere-
nie całej Gminy Torzym. 

§ 3. Opłatę targową w drodze inkasa pobierają 
sołtysi. W mieście Torzym opłatę targową uiszcza 
się w kasie Urzędu Miejskiego. 

§ 4. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej 
dla sołtysów określa uchwała Nr VI/45/03 Rady 
Miejskiej w Torzymiu z dnia 2 kwietnia 2003r.  
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wy-
nagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/224/05 Rady 
Miejskiej w Torzymiu z dnia 22 listopada 2005r.  
w sprawie opłaty targowej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 
Bogdan Kuzyk 

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

2004 
 

UCHWAŁA NR II/7/06 
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU 

 
z dnia 4 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1b i pkt 2 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę miejscową pobieraną od 
osób fizycznych przebywających czasowo w celach 
turystycznych, zdrowotnych lub wypoczynkowych 
w miejscowościach Torzym i Gądków Wielki – za 
każdy dzień pobytu: 

1) od osób dorosłych - 1,72zł. 

§ 2. Opłatę miejscową pobiera: kierownik ośrod-
ka wypoczynkowego, właściciel, zarządca: obiektu 
nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele 
wypoczynkowe, zdrowotne lub turystyczne. 

§ 3. Rozliczenia pobranych kwot tytułem opłaty 
miejscowej dokonują osoby wymienione w § 2  
w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca.  

§ 4. Wynagrodzenie za inkaso opłaty miejsco-
wej dla osób określonych w § 2 wynosi 10% od 
pobranych opłat. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/226/05 Rady 
Miejskiej w Torzymiu z dnia 22 listopada 2005r.  
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru 
opłaty miejscowej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 
Bogdan Kuzyk 
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2005 
 

UCHWAŁA NR II/8/06 
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU 

 
z dnia 4 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. e i pkt 2 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę administracyjną za 
czynności urzędowe nie objęte przepisami o opła-
cie skarbowej: 

1) za wydanie wypisów z miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla jednej 
działki lub ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego w wy-
sokości - 41,40zł, 

2) za wydanie wyrysów z miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego lub ze stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego w wysokości - 46,40zł. 

§ 2. 1. Opłata określona w § 1 płatna jest z chwi-
lą wydania wypisu lub wyrysu, gotówką w kasie 
Urzędu Miejskiego w Torzymiu bądź na konto Gmi-
ny Torzym, ul. Wojska Polskiego 32. 

2. Dowody wpłaty należy przedłożyć przy od-
biorze wypisu lub wyrysu. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/225/05 Rady 
Miejskiej w Torzymiu z dnia 22 listopada 2005r.  
w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości 
opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

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

Przewodniczący Rady 
Bogdan Kuzyk

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

2006 
 

UCHWAŁA NR II/9/06 
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU 

 
z dnia 4 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 

terenie gminy i miasta Torzym na 2007r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t. j. 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 (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 136, 
poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się ustawową średnią cenę skupu 
żyta do kwoty 33,00zł za 1 kwintal. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Kuzyk 
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2007 
 

UCHWAŁA NR II/10/06 
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU 

 
z dnia 4 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Torzym na 
wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych nową inwestycją 

 
Na podstawie 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 zm.) w związku z § 1  
ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 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), uchwala co 
następuje: 

§ 1. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości 
o którym mowa w uchwale jest pomocą regionalną 
udzielaną na podstawie rozporządzenia Rady Mini-
strów 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. z 2006r. 
Nr 142, poz. 1017). 

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121,  
poz. 844 ze zmianami); 

2) rozporządzeniu, należy przez to rozumieć roz-
porządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 
2006r. w sprawie udzielania przez gminy po-
mocy regionalnej na wspieranie nowych in-
westycji lub tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją (Dz. U. z 2006r. 
Nr 142, poz. 1017). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy 
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub 
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z no-
wą inwestycją określa rozporządzenie. 

§ 4. 1. Pomoc udzielana jest w formie zwolnie-
nia z podatku od nieruchomości gruntów, budyn-
ków, budowli lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej a będących własno-
ścią przedsiębiorcy, na okres nie dłuższy niż 5 lat, 
pod warunkiem rozpoczęcia przez przedsiębiorcę 
w terminie do 31 grudnia 2008r. inwestycji. której 
zadeklarowane przez przedsiębiorcę koszty kwali-
fikują się do objęcia pomocą. 

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przy-
sługuje przedsiębiorcy, który po wejściu w życie 
niniejszej uchwały zrealizuje na terenie gminy nowe 

inwestycje polegające na uruchomieniu działalno-
ści gospodarczej pod warunkiem utworzenia: 

1) co najmniej 30 miejsc pracy: 

a) 90% wymiaru podatku od nieruchomości 
przez pierwsze 12 miesięcy, 

b) 50% wymiaru podatku od nieruchomości 
przez kolejne 36 miesięcy;  

2) co najmniej 15 miejsc pracy: 

a) 90% wymiaru podatku od nieruchomości 
przez pierwsze 12 miesięcy, 

b) 50% wymiaru podatku od nieruchomości 
przez kolejne 24 miesiące; 

3) co najmniej 3 miejsc pracy w przypadku przed-
siębiorcy opodatkowanego w formie karty po-
datkowej:  

a) 70% wymiaru podatku od nieruchomości 
przez pierwsze 12 miesięcy, 

b) 50% wymiaru podatku od nieruchomości 
przez kolejne 12 miesięcy. 

3. Zakończenie nowej inwestycji lub utworze-
nie nowych miejsc pracy związanych z tą inwesty-
cją musi nastąpić do 31 grudnia 2010r. 

4. Pomoc przysługuje do upływu terminu okre-
ślonego w rozporządzeniu, nie dłużej jednak niż do 
31 grudnia 2012r. 

§ 5. 1. Pomoc regionalna na tworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją może 
być udzielana na miejsca pracy, które będą two-
rzone nie później niż w okresie 3 lat od dnia za-
kończenia inwestycji, z którą są związane. 

2. Zakończenie nowej inwestycji winno nastą-
pić w terminie 4 lat od dnia złożenia wniosku zgła-
szającego zamiar korzystania z pomocy. 

§ 6. 1. Warunkiem skorzystania ze zwolnień 
zawartych w niniejszej uchwale jest przedłożenie 
w formie pisemnej, udokumentowanego wniosku 
przedsiębiorcy, który winien być złożony w orga-
nie podatkowym przed zatrudnieniem osób lub 
rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji, najpóź-
niej do 31 grudnia 2006r. Wzór wniosku stanowi 
załącznik Nr 1. 
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2. Wraz z wnioskiem o zamiarze skorzystania  
z pomocy regionalnej należy przedłożyć: 

a) zobowiązanie dotyczące pokrycia co najmniej  
25% kosztów inwestycji ze środków własnych, 

b) zobowiązanie do utrzymania nowej inwestycji 
przez 5 lat od dnia jej zakończenia, 

c) zobowiązanie do utrzymania nowo utworzo-
nych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat od 
dnia ich utworzenia. 

Wzór zobowiązania określa załącznik Nr 2. 

§ 7. Do wniosku o zwolnienie podatnik winien 
załączyć następujące dokumenty: 

1) kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej lub kseroko-
pię odpisu aktualnego rejestru przedsiębior-
ców KRS potwierdzonego za zgodność z ory-
ginałem; 

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

3) dokumenty potwierdzające zakończenie no-
wej inwestycji lub potwierdzające utworzenie 
nowych miejsc pracy; 

4) zestawienie kosztów kwalifikujących się do ob-
jęcia 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 przedmiot 
opodatkowania podlegający zwolnieniu; 

6) oświadczenie ubiegającego się o pomoc wg za-
łącznika Nr 3. 

§ 8. 1. Beneficjent pomocy, któremu przysługu-
je zwolnienie od podatku od nieruchomości na 
zasadach określonych niniejszą uchwała zobowią-
zany jest w terminie 14 dni, od dnia wystąpienia 
okoliczności mających wpływ na zwolnienie po-
datkowe powiadomić organ podatkowy pod rygo-
rem utraty zwolnienia podatkowego. 

2. Na początku każdego roku podatkowego po-
datnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany 
przedłożyć informacje dotyczące: 

1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyj-
nych; 

 

2) poziomu zatrudnienia; 

3) kosztów zatrudnienia; 

4) wielkości pomocy uzyskanej w związku z re-
alizacją danej inwestycji lub tworzeniem no-
wych miejsc pracy związanych z nową inwe-
stycją. 

3. Podatnik jest zobowiązany w terminie 14 dni 
od dnia utraty warunków do zwolnienia od podat-
ku od nieruchomości powiadomić w formie pi-
semnej o tym fakcie organ podatkowy. 

4. Podatnik, o którym mowa w niniejszej uchwa-
le traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia 
miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodu-
jące utratę tego prawa. 

5. Podatnik, który wprowadził w błąd organ po-
datkowy (burmistrza), co do spełnienia warunków, 
uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci 
prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki ko-
rzystał ze zwolnienia. 

6. Podatnik, który nie dotrzyma zobowiązań bę-
dących 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8,  
poz. 60). 

7. Organ podatkowy ma prawo do przeprowa-
dzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez be-
neficjentów pomocy warunków udzielenia zwol-
nienia od podatku od nieruchomości i obowiąz-
ków zawartych w uchwale, w tym także sprawdza-
nia zgodności ze stanem faktycznym dokumentów 
i informacji składanych przez przedsiębiorców.  

§ 9. Beneficjent pomocy traci prawo do zwol-
nienia od podatku od nieruchomości w przypadku: 

1) sprzedaży nieruchomości lub jej części, będą-
cej przedmiotem zwolnienia od podatku od 
nieruchomości na podstawie uchwały przed 
upływem 5 lat od dnia udzielenia pomocy; 

2) gdy nowa inwestycja lub nowoutworzone miej-
sca pracy nie zostaną utrzymane przez okres  
5 lat od dnia udzielenia pomocy. 

§ 10. Zwolnienie, o którym mowa nie dotyczy: 
podmiotów powstałych w wyniku przekształceń 
dotychczasowych zakładów pracy, podmiotów go-
spodarczych, które zalegają z zapłatą zobowiązań 
wobec budżetu Gminy, podmiotów, u których za-
trudnienie lub wzrost zatrudnienia wynika z faktu 
zatrudnienia pracowników interwencyjnych lub bez-
robotnych zatrudnionych do robót publicznych. 
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§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  
 

 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Kuzyk 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr II/10/06 

Rady Miejskiej w Torzymiu 
z dnia 4 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: 
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5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

 

 

 

6. Klasa rodzaju działalności oraz opis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Forma prawna przedsiębiorcy: 

 

 

 

8. Dane charakteryzujące wielkość przedsiębiorstwa: (przedsiębiorstwo jednooddziałowe, wieloodzia- 
    łowe, zatrudnienie w tym średnie za ostatnie 12 miesięcy, itp.) 

 

 

 

 

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: 
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3. Planowana wielkość inwestycji, w tym składników stanowiących podstawę opodatkowania – po- 
     wierzchnia użytkowa: 

 

 

 

 

4. Planowany termin złożenia wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości: 

 

 

 

III. Informacje dotyczące inwestycji 

1. Wysokość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w zależności od rodzaju wg zestawienia: 

 

 

 

2. Termin zakończenia inwestycji: 

 

 

 

IV. Załączniki 

 

 

Data:……………………………………….. 

* właściwe podkreślić 

 

       Podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej 
       ………………………………………………………….. 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr II/10/06 

Rady Miejskiej w Torzymiu 
z dnia 4 grudnia 2006r. 

……………………………………………… 

(imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy) 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

        (adres zamieszkania/siedziba) 

 

Zobowiązanie 

W nawiązaniu do wniosku w sprawie korzystania z pomocy regionalnej na wsparcie nowej inwestycją 
utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją2 lub wsparcie nowej inwestycji wraz  
z pomocą regionalną na utworzenie nowych miejsc pracy3: 
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Zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych, przy czym 
środki własne rozumiem środki, które nie zostały uzyskane w związku z udzieloną pomocą publiczną,  
w szczególności w formie: kredytów refinansowanych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji  
i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. 

Zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji co najmniej przez 5 lat od dnia jej zakończenia. 

Zobowiązuję się do utrzymania nowoutworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat od dnia ich 
utworzenia. 

 

…………………………………    …………………………………………………………… 

miejscowość, data       podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej 

 

       Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr II/10/06 

Rady Miejskiej w Torzymiu 
z dnia 4 grudnia 2006r. 

……………………………………………… 
……………………………………………… 

(imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy) 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

        (adres zamieszkania/siedziba) 

 

Oświadczenie 

 

W nawiązaniu do wniosku o przyznanie pomocy regionalnej na wsparcie nowej inwestycji, pomocy 
regionalnej na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją4 , pomocy regionalnej 
na wsparcie nowej inwestycji wraz z pomocą regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy5. 

Oświadczam, że co najmniej 25% kosztów inwestycji pochodzi ze środków własnych i nie zostały 
uzyskane w związku z udzieloną pomocą publiczną. 

Zobowiązuję się do utrzymania nowoutworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat od dnia ich 
utworzenia. 

Zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji co najmniej przez 5 lat od dnia jej zakończenia. 

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 karno skarbowej. 

 

……………………………………      ………………………………………….. 
          Miejscowość i data                                                                                               Podpis 
 
 
______________________________ 
* Właściwe podkreślić 
2 pomoc regionalna na wsparcie nowej inwestycji 
3 pomoc regionalna na utworzenie nowych miejsc pracy 
* właściwe podkreślić 
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4 w przypadku pomocy regionalnej na wsparcie nowej inwestycji 
5 w przypadku pomocy regionalnej na utworzenie nowych miejsc pracy 
 
 
Miejsce na uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
=================================================================================== 
 

2008 
 

UCHWAŁA NR II/10/2006 
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE 

 
z dnia 5 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na 2007r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

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

1) wykorzystywane na potrzeby statutowej dzia-
łalności w zakresie kultury, kultury fizycznej, 
sportu i pomocy społecznej; 

2) wykorzystywane na potrzeby statutowej dzia-
łalności w zakresie bezpieczeństwa publiczne-
go, ochrony przeciwpożarowej oraz wymiaru 
sprawiedliwości; 

3) lokale socjalne znajdujące się w gminnym za-
sobie mieszkalnym; 

4) zajęte pod cmentarze. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1  
i 2 nie dotyczą gruntów, budynków lub ich części, 
budowli zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej. 

§ 2. Traci moc § 2 uchwały Nr XXXIV/317/2005 
Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 listopada 
2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek 
oraz zwolnień w podatku od nieruchomości w Gmi-
nie Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 103, 
poz. 1609). 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2007 roku oraz podlega podaniu do wiadomości 
publicznej przez rozplakatowanie na terenie Gminy 
Sulechów i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Przewodniczący Rady 
Tadeusz Pająk 

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

 

2009 
 

UCHWAŁA NR II/6/2006 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia opłaty targowej 

 
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 
ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,  

poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a  
i pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
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Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy uchwala co 
następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę targową od osób fizycz-
nych, osób prawnych oraz jednostek organizacyj-
nych nie mających osobowości prawnej dokonują-
cych sprzedaży na targowiskach: 

1) w miejscowości Kłodawa, Różanki, Wojcieszy-
ce dziennie - 20,00zł; 

2) w pozostałych miejscowościach dziennie 
- 10,00zł. 

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej osoby pro-
wadzące sprzedaż produktów pochodzących z wła-
snego gospodarstwa rolnego. 

§ 3. 1. Opłatę należy uiścić u sołtysa lub na 
konto Urzędu Gminy Kłodawa. 

2. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa. 

3. Na inkasentów wyznacza się Strażnika Gmi-
ny w Kłodawie i sołtysów w pozostałych miejsco-
wościach. 

4. Sołtysi otrzymywać będą prowizję w wyso-
kości 20% z zebranej kwoty. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/269/05 Rady 
Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2005r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo- 
jewództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki 
obowiązują od 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 

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

 
2010 

 
UCHWAŁA NR II/7/2006 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie podatku od posiadania psów 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 samorzą-
dzie gminnym, (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), art. 14 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania 
jednego psa w wysokości 20,00zł rocznie. 

§ 2.1. Pobór podatku od posiadanego psa za-
rządza się w drodze inkasa. 

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi, 
którzy otrzymywać będą prowizję w wysokości 15% 
od zebranej kwoty. Pozostała kwota przeznaczona 
będzie na potrzeby sołectwa. 

3. Podatek od posiadania psa wpłacać można 
na konto Urzędu Gminy Kłodawa. 

§ 3. Podatek należy uiszczać w terminie do  
30 czerwca 2007 roku. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Kłoda-
wie Nr XXVII/271/05 z dnia 7 grudnia 2005r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowią-
zują od dnia 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan
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2011 
 

UCHWAŁA NR II/8/2006 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia osób uprawnionych do doręczania decyzji i nakazów płatniczych na trenie so-

łectw 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  
art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 
podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, 
poz. 60 ze zm.) Rada Gminy Kłodawa uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się następujące osoby uprawnione 
do doręczania w imieniu organu podatkowego 
decyzji i nakazów płatniczych w zakresie podatków 
i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśne-
go na terenie poszczególnych sołectw: 

1) sołtys wsi Chwalęcice; 

2) sołtys wsi Kłodawa; 

3) sołtys wsi Łośno; 

4) sołtys wsi Mironice; 

5) sołtys wsi Różanki; 

6) sołtys wsi Różanki – Szklarnia; 

7) sołtys wsi Rybakowo; 

8) sołtys wsi Santocko; 

9) sołtys wsi Santoczno; 

10) sołtys wsi Wojcieszyce; 

11) sołtys wsi Zdroisko. 

§ 2. Ustala się, że decyzje i nakazy płatnicze do-
ręczane będą przez osoby uprawnione za wynagro-
dzeniem 3,00zł od jednego nakazu i decyzji. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłodawa 
Nr XXVII/272/05 z dnia 7 grudnia 2005r. oraz uchwa-
ła Nr XXXI/306/06 z dnia 26 kwietnia 2006r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i ma zastosowanie od roku 
podatkowego 2007. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 

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

2012 
 

UCHWAŁA NR II/9/2006 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego na 2007r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 li-
stopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) w związku  
z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego 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) Ra-
da Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Pobór podatku rolnego od osób fizycz-
nych zarządza się w drodze inkasa. 

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi, 
którzy otrzymywać będą prowizję w wysokości 10% 
od zebranej kwoty. 

3. Pobrany podatek sołtysi powinni wpłacać na 
konto Urzędu Gminy Kłodawa w ciągu 3 dni od 
daty pobrania. 

4. Inkasenci ponoszą odpowiedzialność za po-
datek pobrany i nie wpłacony w terminie na konto 
Urzędu Gminy Kłodawa. 

5. Podatnicy mogą wpłacać podatek rolny na 
konto Urzędu Gminy Kłodawa. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/267/05 Rady 
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Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2005r. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego a określone w niej zasady 

obowiązują od 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan

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

2013 
 

UCHWAŁA NR II/10/2006 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, 8 art. 40 ust 1, art. 41 
ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3, ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121,  
poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

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

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,61zł od 1m2 powierzchni, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 0,23zł 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzenie działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 14,92zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 7,97zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 3,60zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 5,33zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej 

f) budynki gospodarskie trwale związane  
z gruntem zajęte na cele rolnicze - 2,10zł 
od m2 powierzchni użytkowej, 

g) letniskowych — 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 ustawy 
o podatkach w opłatach lokalnych. 

§ 2. Oprócz zwolnień określonych w art. 7 ust. 1 
i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada 
Gminy w Kłodawie zwalnia z podatku od nieru-
chomości: 

1) budynki, budowle i grunty zajęte na działal-
ność wykonywaną przez gminne jednostki bu-
dżetowe; 

2) budynki, budowle i grunty zajęte na działal-
ność realizowania zadań w zakresie rehabili-
tacji społecznej i zawodowej dla osób niepeł-
nosprawnych; 

3) budowle sieci wodno - kanalizacyjnej wybu-
dowane przez celowe związki gmin i będące 
w ich władaniu. 

§ 3. 1. Pobór podatku od nieruchomości od 
osób fizycznych zarządza się w drodze inkasa. 

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi, 
którzy otrzymywać będą prowizję w wysokości 
10% od zebranej kwoty. 

3. Pobrany podatek od nieruchomości sołtysi 
powinni wpłacać na konto Urzędu Gminy Kłodawa 
w ciągu 3 dni od daty pobrania. 

4. Inkasenci ponoszą odpowiedzialność zgod-
nie z obowiązującymi przepisami za podatek po-
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brany i nie wpłacony w terminie na konto Urzędu 
Gminy Kłodawa. 

5. Podatnicy mogą wpłacać podatek od nieru-
chomości na konto Urzędu Gminy Kłodawa. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłodawa 
Nr XXVII/268/05 z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie 
stawek podatku od nieruchomości. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowią-
zują od 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 

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

 

2014 
 

UCHWAŁA NR II/11/2006 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 
poz.1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze 
zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
25 października 2006r. w sprawie wysokości gór-
nych granic stawek kwotowych w podatkach i opła-
tach lokalnych (M. P. z 2006r. Nr 75 poz. 758) uchwa-
la się co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transporto-
wych w 2007 roku wynoszą: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 522,70zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 629,00zł, 

c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12 ton - 842,50zł; 

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, staw-
ki podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwa-
ły; 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton - 1.045,50zł;  

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż  
12 ton stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 
do uchwały; 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego: od 7 ton i poniżej 12 ton - 507,50zł; 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego stawki podatkowe określa za-
łącznik Nr 3 do uchwały; 

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

a) mniej niż 30 miejsc - 1.254,50zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.568,20zł. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych jednostki organizacyjne gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłodawa 
Nr XXVII/270/05 z dnia 7 grudnia 2005r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowią-
zują od dnia 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr II/11/2006 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 6 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) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 357,00 412,00 
13 14 371,00 463,00 
14 15 405,00 571,00 
15  572,00 1.290,00 

Trzy osie 
12 17 357,00 412,00 
17 19 405,00 571,00 
19 21 455,20 591,04 
21 23 591,04 910,40 
23 25 910,40 1.415,37 
25  910,40 1.415,37 

Cztery osie i więcej 
12 25 591,04 599,34 
25 27 599,34 935,28 
27 29 935,28 1.484,84 
29 31 1.484,84 2.202,37 
31  1.484,84 2.202,37 

 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr II/11/2006 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 6 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) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi jezdnych 

 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 274,00 309,00 
18 25 309,00 496,00 
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1 2 3 4 
25 31 577,00 947,00 
31  1.268,14 1.739,92 

Trzy osie 
12 40 1.118,82 1.547,06 
40  1.547,06 2.288,44 

 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr II/11/2006 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów; 
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna os 
12 18 183,00 206,00 
18 25 206,00 330,00 
25  330,00 579,00 

Dwie osie 
12 28 188,73 277,90 
28 33 550,60 763,17 
33 38 763,17 1.159,26 
38  1.031,72 1.526,32 

Trzy osie 
12 38 607,63 846,11 
38  846,11 1.149,93 

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

 

2015 
 

UCHWAŁA NR II/10/2006 
RADY GMINY W LUBRZY 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.: 
Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214  
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 
poz. 1337) w związku z art. 19 pkt 1a i 2 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach lokalnych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ze 
zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143 poz. 1199) oraz Ob-
wieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 paździer-
nika 2006r. w sprawie wysokości górnych granic 
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokal-
nych (M. P. z 2006r. Nr 75 poz. 758) uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość stawek dziennych opła-
ty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nie mających osobowo-
ści prawnej, dokonujących sprzedaży na targowi-
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skach w wysokości 30,00zł (brutto). 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w dro-
dze inkasa. 

2. Inkasentami opłaty targowej na terenie Gmi-
ny ustala się sołtysów poszczególnych sołectw.  

3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inka-
so jako 30% sumy opłat zainkasowanych.  

4. Inkasent dokonuje miesięcznego rozliczenia 
z pobranej opłaty targowej w kasie Urzędu Gminy 
w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca. 

§ 3. Wniesienie opłaty upoważnia do handlu 
na terenie całej Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/124/2004 Rady 
Gminy w Lubrzy z dnia z dnia 10 grudnia 2004r.  
w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Lu-
brza. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Ryszard Skonieczek 

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

2016 
 

UCHWAŁA NR II/11/2006 
RADY GMINY W LUBRZY 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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 i art. 7 ust. 3 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121  
poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143 poz. 1199) 
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  
25 października 2006r. w sprawie wysokości gór-
nych stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (M. P. z 2006r. Nr 75 poz. 758), uchwala 
się co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości: 

 
Lp. Przedmiot opodatkowania Stawka podatku w zł Jednostka opodatkowania 
1 2 3 4 

Grunty 
1 związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków 

0,66 1m2 powierzchni 

2 pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych 

3,52 1ha powierzchni 

3 zajęte na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 

0,21 1m2 powierzchni 

4 pozostałe 0,21 1m2 powierzchni 
Budynki lub ich części 

5 mieszkalne 0,54 1m2 powierzchni użytkowej 
6 związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mie- 
 
 

1m2 powierzchni użytkowej 
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1 2 3 4 
 szkalnych lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej 
15,50 

 

7 zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym 

8,37 1m2 powierzchni użytkowej 

8 zajęte na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych 

3,40 1m2 powierzchni użytkowej 

9 zajęte na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 

5,82 1m2 powierzchni użytkowej 

10 letniskowe 6,00 1m2 powierzchni użytkowej 
11 garaże 5,20 1m2 powierzchni użytkowej 
12 pozostałe 2,91 1m2 powierzchni użytkowej 

Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
13 Budowle będące gazowymi sieciami   wartość określona na podsta- 
 rozdzielczymi średniego ciśnienia 

1% 

wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, 4 
ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity  
Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 
z późn. zm.) 

14 pozostałe 

2% 

wartość określona na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, 4 
ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006r.Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.) 

 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

a) nieruchomości lub ich części stanowiące mie-
nie gminne wykorzystywane na potrzeby sta-
tutowej działalności w zakresie kultury, kultu-
ry fizycznej i sportu, zaopatrzenia w wodę i od-
prowadzenia ścieków, 

b) nieruchomości i ich części wykorzystywane na 
cele ochrony przeciwpożarowej, 

c) grunty zajęte pod cmentarze komunalne i znaj-
dujące się na nich budynki, 

d) nieruchomości będące we władaniu jednostek 
budżetowych i zakładów budżetowych Gminy 
Lubrza. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/125/2004 Rady 
Gminy w Lubrzy z dnia 10 grudnia 2004r w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości na rok 2005. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Lubrza. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obwiązuje od 1 stycznia 
2007r. 

Przewodniczący Rady 
Ryszard Skonieczek 
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2017 
 

UCHWAŁA NR II/12/2006 
RADY GMINY W LUBRZY 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Lubrza 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity 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)  
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 Obwiesz-
czenia 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 na-
stępuje: 

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejsco-
wej w wysokości 1,60zł. 

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w for-
mie inkasa. 

2. Inkasentami opłaty miejscowej są kierowni-
cy ośrodków wypoczynkowych, właściciele, bądź 

zarządcy pól namiotowych oraz sołtysi.  

3. Inkasenci zobowiązani są do rozliczania z Urzę-
dem Gminy z pobranych opłat miejscowych w okre-
sach miesięcznych.  

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wyso-
kości 10% kwoty zainkasowanej. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/126/2004 Rady 
Gminy w Lubrzy z dnia 10 grudnia 2004r. w spra-
wie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej 
na terenie gminy Lubrza. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/128/2004 Rady 
Gminy w Lubrzy z dnia 10 grudnia 2004r. w spra-
wie ustalenia wysokości stawek podatku od po-
siadania psów na rok 2005. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Ryszard Skonieczek 

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

 

2018 
 

UCHWAŁA NR II/13/2006 
RADY GMINY W LUBRZY 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity 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)  
w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-

nolity Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ze zm.:  
Dz. U. z 2005r. Nr 143 poz. 1199) oraz Obwieszcze-
nia Ministra Finansów z dnia 25 października 
2006r. w sprawie wysokości górnych granic sta-
wek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(M. P. z 2006r. Nr 75 poz. 75 8) uchwala się co na-
stępuje: 

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od po-
siadania psów na terenie gminy Lubrza w wyso-
kości 15,00zł od każdego posiadanego psa. 
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§ 2. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem 
wejścia w posiadanie psa. 

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

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od posiada-
nia psów w formie inkasa. 

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów. 

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wyso-
kości 20% pobranych należności. 

4. Inkasenci podatku od posiadania psów zo-
bowiązani są do rozliczenia się z Urzędem Gminy  
w Lubrzy z pobranych podatków w terminie 14 dni 
po upływie terminu płatności o których mowa w § 2. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący Rady 
Ryszard Skonieczek 

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

 

2019 
 

UCHWAŁA NR II/14/2006 
RADY GMINY W LUBRZY 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie  

Gminy Lubrza 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 roku 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. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zm.:  
Dz. U. z 2005r. Nr 143 poz. 1199) oraz Obwieszcze-
nia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. 
w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych 
w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2006r. 
Nr 75 poz.758) i Obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 10 października 2006r. w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych obowiązują-
cych w 2007r. (M. P. z 2006r. Nr 72 poz. 721) uchwa-
la się, co następuje : 

§ 1. Stawki podatku od środków transporto-
wych na terenie gminy wynoszą: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 525zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 735zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 945zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej ma-
sy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, 
stawki podatku określa załącznik Nr 1 do 
uchwały; 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton - 1.250zł; 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton, w zależności od liczby osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia, stawki podatku określa załącznik 
Nr 2 do uchwały; 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1.050zł, 

b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton - 1.200zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
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jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i ro-
dzaju zawieszenia, stawki podatku określa za-
łącznik Nr 3 do uchwały; 

7) ustala się wysokość podatku od środków 
transportowych dla autobusów w zależności 
od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.000zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.650zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/173/2005 Rady 
Gminy w Lubrzy z dnia 2 grudnia 2005 roku  
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na terenie Gminy 
Lubrza. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Lubrza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dnia od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego, a określone  
w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 
roku. 

Przewodniczący Rady 
Ryszard Skonieczek 

 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr II/14/2006 

Rady Gminy w Lubrzy 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 488 600 
13 14 510 700 
14 15 550 800 
15  650 1.300 

Trzy osie 
12 17 550 600 
17 19 650 700 
19 21 750 800 
21 23 900 1.100 
23 25 1.020 1.600 
25  1.020 1.650 

Cztery osie i więcej 
12 25 670 700 
25 27 750 1.100 
27 29 1.100 1.700 
29 31 1.700 2.452,80 
31  1.700 2.452,80 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr II/14/2006 

Rady Gminy w Lubrzy 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych 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 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa,  
ciągnik balastowy + przyczepa  

(w tonach ) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 600 700 
18 25 700 800 
25 31 800 950 
31  1.500 1.936 

Trzy osie 
12 40 1.300 1.800 
40  1.800 2.505 

 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr II/14/2006 

Rady Gminy w Lubrzy 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą  lub wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 500 600 
18 25 600 700 
25  700 750 

Dwie osie 
12 28 550 600 
28 33 650 900 
33 38 850 1.350 
38  1.150 1.750 

Trzy osie 
12 38 680 950 
38  950 1.300 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 2029 
Województwa Lubuskiego Nr 112 
 

8812 

2020 
 

UCHWAŁA NR II/15/2006 
RADY GMINY W LUBRZY 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm:  
Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, 
Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  
Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337)  
w związku z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 
z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.: Dz. U. z 2004r. Nr 93  
poz. 894, Dz. U. z 2005r. Nr 85 poz. 727, Nr 86  
poz. 732, Nr 143 poz. 1199, M. P. z 2005r. Nr 49  
poz. 671, Dz. U. z 2006r. Nr 66 poz. 470, Nr 104  
poz. 708, Nr 143 poz. 1031) uchwala się co następuje:  

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną  
z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu 
płatności podatków oraz zaległości podatkowych 
stanowiących dochód gminy. 

2. Stawka opłaty prolongacyjnej o której mowa 
w ust. 1 wynosi 30% obowiązującej w dacie usta-
lania opłaty stawki odsetek za zwłokę z tytułu zale-
głości podatkowych. 

3. W zakresie wysokości opłaty i terminu płat-
ności zastosowanie ma przepis art. 57 § 3 - 5 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/130/2004 Rady 
Gminy w Lubrzy z dnia 10 grudnia 2004r. w spra-
wie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego, a określona w niej stawka obowią-
zuje od 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Ryszard Skonieczek 

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

2021 
 

UCHWAŁA NR II/6/2006 
RADY GMINY W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 rok 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 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.), pkt 1 lit. a, b, c i pkt 2 
lit. a, b, c, d, e 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), 
Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co na-
stępuje 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieru-
chomości na terenie miasta i gminy: 

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 

1m2 powierzchni użytkowej - 0,55zł; 

2) od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej 
od 1m2 powierzchni użytkowej - 17,00zł; 

3) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,30zł; 

4) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania usług medycznych od 1m2 - po-
wierzchni użytkowej - 3,65zł; 
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5) od budynków letniskowych od 1m2 powierz-
chni użytkowej - 6,10zł; 

6) od budynków lub ich części zajętych na gara-
że od 1m2 powierzchni – użytkowej - 5,30zł; 

7) od budynków gospodarczych i szop od osób 
fizycznych od 1m2 powierzchni użytkowej 
- 5,30zł; 

8) od pozostałych budynków lub ich części wy-
korzystanych na inne cele niż wymienione  
w pkt 1 - 7, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1m2 powierzchni użytkowej - 5,80zł; 

9) od budowli 2% ich wartości; 

10) od gruntów związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków od 1m2 powierzchni - 0,68zł, 

11) od gruntów pod jeziorami, zajętymi na zbior-
niki wodne retencyjne lub elektrowni wod-

nych od 1ha powierzchni - 3,65zł; 

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

§ 2. Poza zwolnieniami określonymi w ustawie 
zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) budynki gospodarcze i grunty pod budynkami 
zajęte przez osoby utrzymujące się wyłącznie 
z renty lub emerytury rolniczej, którzy prowa-
dzą samodzielnie gospodarstwo domowe; 

2) budynki, grunty i budowle zajęte przez gmin-
ne jednostki i zakłady budżetowe. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak 

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

 

2022 
 

UCHWAŁA NR II/7/2006 
RADY GMINY W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku 

rolnego na obszarze gminy w 2007 roku oraz zwolnień w podatku rolnym 
 

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.), art. 6 
ust. 3, art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 
roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz Komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 października 2006r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2006r. (M. P. Nr 74, poz. 745) Rada Miejska  
w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu 1q żyta przyjmowa-
ną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 
2007 rok z kwoty 35,52 za 1q do kwoty 31,00zł za 
1q żyta. 

§ 2. Poza zwolnieniami i ulgami określonymi  
w ustawie zwalnia się od podatku rolnego: 

- grunty pod budynkami sklasyfikowane na użyt-
kach rolnych będące w posiadaniu osób utrzy-
mujących się z renty lub emerytury rolniczej  
i prowadzących samodzielne gospodarstwo 
domowe. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak 
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2023 
 

UCHWAŁA NR II/8/2006 
RADY GMINY W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2007 rok 

 
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.), 
art.10 ust. 1, 2, 3, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), pkt 3 
lit. a, b, c, d, e, f, g Obwieszczenia Ministra Finan-
sów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wy-
sokości górnych granic stawek kwotowych w po-
datkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2006r. Nr 75, 
poz.758), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
10 października 2006r. w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych obowiązujących w 2007 
roku (M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721), Rada Miejska  
w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środ-
ków transportowych na terenie miasta i gminy  
w następujących wysokościach: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-

nej masie całkowitej wyprodukowanych do 
1990 roku: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 520,00zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
- 620,00zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 720,00zł; 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej wyprodukowanych po 1990 
roku: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 500,00zł, 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 
- 600,00zł, 

c) powyżej 9 tony i poniżej 12 ton - 700,00zł; 

3) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton: 

 
Dopuszczalna masa całkowita Rodzaj zawieszenia Stawka podatku 

1 2 3 
O dwóch osiach jezdnych 

a) od 12 ton do mniej niż 13 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
920,00zł 
970,00zł 

b) od 13 ton do mniej niż 14 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
960,00zł 

1.000,00zł 
c) od 14 ton do mniej niż 15t - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
980,00zł  

1.050,00zł 
d) równej lub wyższej niż 15 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.020,00zł 
1.280,00zł 

O trzech osiach jezdnych 
e) od 12 ton do mniej niż 17 tony - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.110,00zł 
1.220,00zł 

f) od 17 ton do mniej niż 19 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.220,00zł 
1.320,00zł 

g) od 19 ton do mnie niż 21 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.320,00zł 
1.420,00zł 

h) od 21 ton do mniej niż 23 tony - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-  
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1 2 3 
    szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.420,00zł 
1.520,00zł 

i) od 23 ton do mniej niż 25 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.520,00zł 
1.620,00zł 

j) równej lub wyższej niż 25 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.620,00zł 
1.720,00zł 

O czterech i więcej osiach jezdnych 
k) od 12 ton do mniej niż 25 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.720,00zł 
1.830,00zł 

l) od 25 ton do mniej niż 27 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.780,00zł 
1.930,00zł 

ł) od 27 ton do mniej niż 29 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.830,00zł 
2.030,00zł 

m) od 29 ton do mniej niż 31 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie- 
     szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

1.880,00zł 
2.480,00zł 

n) równej lub wyższej niż 31 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.930,00zł 
2.480,00zł 

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton 1.120,00zł; 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania włącznie z przy-
czepą lub naczepą o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton 

 
Dopuszczalna masa całkowita Rodzaj zawieszenia Stawka podatku 

O dwóch osiach jezdnych 
a) od 12 ton do mniej niż 18 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.420,00zł 
1.620,00zł 

b) od 18 ton do mniej niż 25 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.470,00zł 
1.670,00zł 

c) od 25 ton do mniej niż 31 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.520,00zł 
1.720,00zł 

d) równej lub wyższej niż 31 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.620,00zł 
1.950,00zł 

O trzech osiach jezdnych 
e) od 12 ton do mniej niż 40ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.780,00zł 
1.800,00zł 

f) równej lub wyższej niż 40 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
2.030,00zł 
2.520,00zł 
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6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego - 320,00zł; 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika rolnego: 

 

Dopuszczalna masa całkowita Rodzaj zawieszenia Stawka podat-
ku 

O jednej osi jezdnej 
a) od 12 ton do mniej niż 18 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
340,00zł 
370,00zł 

b) od 18 ton do mniej niż 25 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
360,00zł 
380,00zł 

c) równą lub wyższą niż 25 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
380,00zł 
510,00zł 

O dwóch osiach jezdnych 
d) od 12 ton do mniej niż 28 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
520,00zł 
620,00zł 

e) od 28 ton do mniej niż 33 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
640,00zł 
870,00zł 

f) od 33 ton do mniej niż 38 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
870,00zł 

1.320,00zł 
g) równa lub wyższą niż 38 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.170,00zł 
1.720,00zł 

O trzech osiach jezdnych 
h) od 12 ton do mniej niż 38 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.070,00zł 
1.120,00zł 

i) równą lub wyższą niż 38 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.120,00zł 
1.320,00zł 

 
8) od autobusów, w zależności od liczby miejsc 

do siedzenia 

a) do 15 miejsc włącznie - 450,00zł, 

b) powyżej 15 miejsc i poniżej 30 miejsc 
- 770,00zł, 

c) równą lub wyższą niż 30 miejsc - 1.520,00zł. 

§ 2. Poza zwolnieniami określonymi w art. 12 
ust. 1 zwalnia się od podatku od środków trans-
portowych: 

- autobusy będące w posiadaniu gminnych jed-
nostek i zakładów budżetowych. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak 
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2024 
 

UCHWAŁA NR II/9/2006 
RADY GMINY W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wysokości stawek, zwolnień i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2007 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.), pkt 4 Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2006 roku w spra-
wie wysokości górnych granic stawek kwotowych 
w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2006r. 
Nr 75, poz. 758 ), Rada Miejska w Ośnie Lubuskim 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od po-
siadania psów w wysokości 23,00zł od każdego 
psa. 

§ 2. Podatek od posiadania psów płatny jest do 
30 czerwca 2007r. lub w terminie 2 tygodni od dnia 
wejścia w posiadanie psa, bez wezwania. 

§ 3. Zarządza się pobór podatku od posiadania 
psów w drodze inkasa. 

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

2. Inkasent za pobór podatku od posiadania 
psów otrzyma wynagrodzenie prowizyjne w wy-

sokości 10% zainkasowanej kwoty. 

3. Inkasenta podatku od posiadania psów zo-
bowiązuje się do odprowadzenia wpływów z po-
datku na rachunek gminy. 

§ 4. Poza zwolnieniami określonymi w art. 13 
ust. 2 wprowadza się zwolnienia: 

1) od jednego psa utrzymywanego w celu pilno-
wania gospodarstwa domowego prowadzone-
go przez rencistów i emerytów, których wy-
łącznym źródłem utrzymania jest renta lub 
emerytura; 

2) od jednego psa utrzymywanego w celu pil-
nowania gospodarstwa domowego prowa-
dzonego przez osoby zamieszkałe na terenie 
wiejskim. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Ośno Lubuskie. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR II/10/2006 
RADY GMINY W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na 2007 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 
lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), pkt 5 lit. a Obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 25 października 
2006r. w sprawie wysokości górnych granic sta-
wek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(M. P. z 2006r. Nr 75, poz.758), Rada Miejska  
w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się wysokość stawki opłaty targowej 
na terenie miasta i gminy za każdy dzień dokony-
wanej sprzedaży od osób fizycznych, osób praw-
nych oraz jednostek organizacyjnych nie mających 
osobowości prawnej w następujących wysoko-
ściach: 

1) przy sprzedaży produktów własnych na sto-
isku targowym: 

a) bez zadaszenia - 8,00zł, 
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b) pod zadaszeniem - 9,00zł; 

2) przy sprzedaży pozostałych produktów na sto-
isku targowym 

a) bez zadaszenia - 11,50zł, 

b) pod zadaszeniem - 13,50zł. 

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

2. Inkasentami opłaty targowej na terenie wsi 
są sołtysi. 

3. Inkasentem opłaty targowej na terenie mia-
sta jest Pani Bogusława Socha i Pani Bożena Wy-
wrocka. 

4. Inkasent za pobór opłaty targowej otrzyma 
wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% zain-
kasowanej kwoty. 

5. Inkasenta opłaty targowej zobowiązuje się 
do odprowadzenia wpływów z opłaty na rachunek 
gminy. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR II/9/06 
RADY GMINY PSZCZEW 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz 

zwolnień z tego podatku 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591,  
Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, 
z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203  
i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441  
i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128,  
Nr 181, poz. 1337), art. 5 ust. 1 , art. 6 ust. 12, art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. 
Dz. U. Nr 121, poz.) Rada Gminy uchwala co nastę-
puje: 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek po-
datku od nieruchomości na terenie Gminy Pszczew: 

7) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mie-
szkalnych lub ich części - 0,51zł; 

8) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie: 

a) usług hotelarsko – turystyczno – wypo-
czynkowych - 15,88zł, 

b) usług kowalstwa, szewstwa, szklarstwa, na-
prawy sprzętu radiowo - telewizyjnego i go-
spodarstwa domowego, przetwórstwa owo-

ców i warzyw oraz w zakresie produkcji ma-
teriałów budowlanych z surowców wtór-
nych i surowców pochodzenia miejscowe-
go – 10,64zł, 

c) w pozostałym zakresie – 17,63zł; 

3) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym - 8,46zł; 

4) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - 3,66zł; 

5) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych bu-
dynków lub ich części w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 5,61zł; 

a) od domków letniskowych - 6,23zł; 

6) od budowli: 

b) będących sieciami gazowymi średniego ci-
śnienia - 1%, 

c) pozostałych - 2% 

       ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach 
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i opłatach lokalnych; 

7) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków - 0,66zł; 

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

9) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 0,15zł. 

§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7 
ust. 1, 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: 

1) zwalnia się z podatku od nieruchomości 47% 
powierzchni użytkowej pozostałych budyn-
ków lub ich części (z wyłączeniem garaży) bę-
dących w posiadaniu emerytów, rencistów 
osób pobierających świadczenie przedemery-
talne, których jedynym źródłem utrzymania 
jest renta, emerytura lub świadczenie przede-
merytalne; 

2) zwalnia się z podatku od nieruchomości 50% 
powierzchni gruntów pozostałych będących 
w posiadaniu emerytów, rencistów osób po-
bierających świadczenie przedemerytalne, któ-

rych jedynym źródłem utrzymania jest renta, 
emerytura lub świadczenie przedemerytalne; 

3) zwalnia się od podatku od nieruchomości, nie-
ruchomości jednostek organizacyjnych powią-
zanych z budżetem gminy, z wyjątkiem bu-
dynków lub ich części, budowli, gruntów wy-
najętych lub wydzierżawionych innym oso-
bom fizycznym lub prawnym. 

§ 3. Zarządza się pobór podatku od nierucho-
mości od osób fizycznych z terenu wsi w drodze 
inkasa przez sołtysów. Wynagrodzenie za inkaso 
określa uchwała Nr XXVII/216/01 Rady Gminy 
Pszczew z dnia 1 marca 2001 roku. Wpłat podatku 
od nieruchomości dokonuje się w kasie Urzędu 
Gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Pszczew. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/235/05 z dnia 
24 listopada 2005 roku. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a ustalone w niej stawki  
i zwolnienia obowiązują od 1 stycznia 2007 roku. 

Przewodniczący Rady 
Konrad Kiona 

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

 

2027 
 

UCHWAŁA NR II/9/2006 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 191 poz. 1412), uchwala 
się, co następuje:  

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjętą za 
podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2007r. 
z kwoty 35,52zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 
52/100) do kwoty 32,00zł (słownie: trzydzieści dwa 
złote 00/100). 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/127/2004 Rady 
Gminy Skąpe z 8 grudnia 2004r. w sprawie obni-

żenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku 
rolnego (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2004r. 
Nr 106, poz. 1733). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2007 roku oraz podlega ogłoszeniu przez rozplaka-
towanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 
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UCHWAŁA NR II/10/2006 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie  

Gminy Skąpe 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 5 ust. 1 i 3 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844), uchwala 
się, co następuje:  

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

1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków od 1m2 powierzchni - 0,65zł, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności przez 
organizacje pożytku publicznego - od 1m2 
powierzchni - 0,28zł; 

2) od budynków lub ich części: 

a) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych - 0,56zł, 

b) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków 
lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej 
- 17,00zł, 

c) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków 
lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obro-
tu kwalifikowanym materiałem siewnym 
- 5,50zł, 

d) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych 
budynków lub ich części, w tym: 

- budynków gospodarczych - 3,25zł, 

- budynków letniskowych - 6,10zł, 

- zajętych na garaże - 5,10zł, 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności przez organizacje 
pożytku publicznego od 1m2 - 6,00zł, 

- zajętych na prowadzenie działalności  
w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych – 3,60zł; 

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

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

1) wykorzystywane na potrzeby komunalnej 
statutowej działalności w zakresie kultury, 
kultury fizycznej i sportu, zaopatrzenia w wo-
dę i odprowadzenia ścieków;  

2) wykorzystywane na cele ochrony przeciw-
pożarowej;  

3) zajęte na cmentarze komunalne.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/201/2005 Rady 
Gminy Skąpe z 25 listopada 2005r. w sprawie usta-
lenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na terenie Gminy Skąpe (Dz. Urz. Województwa Lu-
buskiego z 2005r. Nr 94, poz. 1550).  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2007 roku oraz podlega ogłoszeniu przez rozplaka-
towanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.  

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak
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UCHWAŁA NR II/11/2006 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844), uchwala się, co następuje:  

§ 1. Stawki podatku od środków transporto-
wych wynoszą rocznie: 

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej: 

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

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
- 750,00zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 950,00zł; 

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 1.050,00 1.150,00 
13 14 1.150,00 1.250,00 
14 15 1.250,00 1.350,00 

15 ton i więcej 1.450,00 1.550,00 
Trzy osie 

12 17 1.150,00 1.250,00 
17 19 1.250,00 1.350,00 
19 21 1.450,00 1.550,00 
21 23 1.550,00 1.650,00 
23 25 1.750,00 1.850,00 

25 ton i więcej 1.750,00 1.850,00 
Cztery osie i więcej 

12 25 1.350,00 1.450,00 
25 27 1.550,00 1.650,00 
27 29 1.750,00 1.850,00 
29 31 1.850,00 2.500,00 

31 ton i więcej 2.050,00 2.550,00 
 

3) ciągniki siodłowe lub balastowe przystoso-
wane do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
- 1.050,00zł; 

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane 
do użytkowania łącznie z naczepą lub przycze-
pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 2029 
Województwa Lubuskiego Nr 112 
 

8822 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa 

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 1.250,00 1.350,00 
18 25 1.350,00 1.450,00 
25 31 1.450,00 1.550,00 

31 ton i więcej 1.650,00 1.850,00 
Trzy osie 

12 40 1.550,00 1.850,00 
40 ton i więcej 1.950,00 2.350,00 

 
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
- 450,00zł; 

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę rów-
ną lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 550,00 650,00 
18 25 650,00 750,00 

25 ton i więcej 750,00 850,00 
Dwie osie 

12 28 1.050,00 1.150,00 
28 33 1.150,00 1.250,00 
33 38 1.350,00 1.550,00 

38 ton i więcej 1.750,00 1.850,00 
Trzy osie 

12 38 1.150,00 1.250,00 
38 ton i więcej 1.350,00 1.450,00 

 

7) autobusy w zależności od liczby miejsc: 

a) do 30 miejsc - 850,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.250,00zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/202/2005 Ra-
dy Gminy Skąpe z dnia 25 listopada 2005r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na terenie Gminy 
Skąpe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2005 roku  
Nr 94, poz. 1551). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2007 roku oraz podlega ogłoszeniu przez rozplaka-
towanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 
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ANEKS NR 1 

 
z dnia 21 listopada 2006r. 

 
do porozumienia zawartego w dniu 27 października 2006 roku zawartego pomiędzy Powiatem Mię-
dzyrzeckim  - Starosta Międzyrzeckim, a Gminą Skwierzyna – Burmistrzem Skwierzyny, w sprawie 
powierzenia zadania z zakresu pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników pań-

stwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 
 

§ 1. W § 3 w miejsce zdania „Niewykorzystane 
kwoty dotacji podlegają zwrotowi w terminie do 
25 stycznia za rok poprzedzający”, wprowadza się 
następującą treść „Niewykorzystane kwoty dotacji 

podlegają zwrotowi w terminie do 10 stycznia za 
rok poprzedzający”. 

§ 2. w Pozostałym zakresie treść porozumienia 
nie ulega zmianie. 
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