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

 

jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Marszałek 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR II/6/2006 
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2007 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002r. 
Nr 9, poz. 84 ze zmianami), uchwala się, co nastę-
puje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych środki transportowe jednostek budże-
towych, jednostek organizacyjnych kultury i zakła-
dów budżetowych powiązanych z budżetem mia-
sta oraz środki transportowe jednostek oświatowo 

wychowawczych, z wyjątkiem pojazdów, o których 
mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Marszałek 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/8/06 
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE 

 
z dnia 11 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art.1 8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 5 ust. 1 i 4, art. 6 ust. 12 , art. 7 ust. 3 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek po-
datku od nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,34zł od 1m² powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych 3,65zł 
od 1ha powierzchni,  

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego 0,11zł od 1m² powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 10,10zł od 1m² po-
wierzchni użytkowej, 

c) związanych z prowadzeniem działalności 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                     poz. 2082, 2083 
Województwa Lubuskiego Nr 115 
 

 

 

9109 

handlowej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części  zajętych na prowadze-
nie działalności handlowej - 14,40zł od m² 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 8,67zł od 1m² 
powierzchni użytkowej, 

e) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 1,24zł od 1m² powierzchni 
użytkowej, 

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego - 3,11zł od 1m² powierzchni 
użytkowej; 

3) od budowli: 

a) będących sieciami gazowymi, rozdzielczymi 
średniego ciśnienia wraz z oprzyrządowa-
niem - 0,2% ich wartości, określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

b) pozostałych, niewymienionych w pkt 3 lit. a 
- 2% ich wartości określonej jak wyżej. 

§ 2. Oprócz zwolnień wymienionych w art. 7 
ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku od nierucho-
mości: 

1) budynki i budowle lub ich części oraz grunty 

stanowiące własność gminy, zajmowane przez 
gminne jednostki organizacyjne; 

2) 90% powierzchni budynków gospodarczych zaj-
mowanych przez emerytów i rencistów, samo-
dzielnie prowadzących gospodarstwa domowe 
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadze-
nia działalności gospodarczej; 

3) budynki gospodarcze lub ich części znajdują-
ce się na działkach siedliskowych wchodzące 
w skład gospodarstwa rolnego. 

§ 3. Na inkasentów podatku od osób fizycz-
nych wyznacza się sołtysów i ustala się wynagro-
dzenie prowizyjne w wysokości 15% zainkasowa-
nej kwoty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/131/05 Rady 
Gminy w Trzebiechowie z dnia 9 grudnia 2005r.  
w sprawie określenia stawek podatku od nierucho-
mości. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje w 2007 roku. 
Uchwała podlega podaniu do wiadomości na tabli-
cy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebiechów. 

Przewodniczący Rady 
Krzysztof Okińczyc 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/9/06 

RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE 
 

z dnia 11 grudnia 2006r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów i formularzy w podatku od nieruchomości 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  
(Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) art. 6a 
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podat-
ku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późn. 
zm.) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 
roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682  
z późń. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/132/05 
Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 9 grudnia 

2005r. określający wzór formularza deklaracji na 
podatek od nieruchomości otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2007r. 

Przewodniczący Rady 
Krzysztof Okińczyc 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/9/06 

Rady Gminy w Trzebiechowie 
z dnia 11 grudnia 2006r. 
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2076 
 

UCHWAŁA NR III/7/06 
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU 

 
z dnia 12 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania 

psów, opłaty targowej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3, art. 6 
ust. 12, art. 7 ust. 3, art. 14, art. 15, art. 19 pkt 1  
lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  
Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi 
zmianami) w związku z Obwieszczeniem Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych  
w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, 
poz. 758), uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się następującą wysokość rocz-
nych stawek podatku od nieruchomości na terenie 
miasta i gminy Zbąszynek: 

1) od budynków mieszkalnych lub ich części  
- 0,56zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

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 
- 15,64zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

3) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym - 8,66zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

4) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,53zł 
od 1m2 powierzchni użytkowej; 

5) od pozostałych budynków lub ich części: 

a) o łącznej powierzchni do 50m2 włącznie  
- 5,55zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

b) o łącznej powierzchni powyżej 50m2 do 
100m2 włącznie - 4,17zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej, 

c) o łącznej powierzchni powyżej 100m2 - 2,77zł 
od 1m2 powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego -  5,55zł od 
1m2 powierzchni użytkowej; 

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

7) od gruntów związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,68zł od 1m2 powierzchni; 

8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych - 3,63zł od 1ha powierzchni; 

9) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego - 0,24zł od 1m2 powierzch-
ni. 

§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych zwalnia się z podatku od 
nieruchomości: 

1) budynki lub ich części, budowle i grunty słu-
żące do wykonywania zadań własnych gminy 
w zakresie: 

a) kultury, kultury fizycznej i turystyki, 

b) ochrony przeciwpożarowej, 

c) ochrony zdrowia, 

d) pomocy społecznej i działalności charyta-
tywnej, 

e) zaspakajania zbiorowych potrzeb miesz-
kańców w zakresie wodociągów i kanaliza-
cji oraz usuwania nieczystości komunal-
nych i składowania, 

f) cmentarzy gminnych; 

2) budynki lub ich części, budowle i grunty, któ-
re nie zostały oddane w najem, dzierżawę lub 
użyczenie stanowiące mienie gminne; 

3) budynki lub ich części, budowle i grunty słu-
żące do obsługi i utrzymania zasobu miesz-
kaniowego gminy oraz infrastruktury komu-
nalnej. 

§ 3. 1. Ustala się roczną stawkę podatku od po-
siadania psów na terenie miasta i gminy Zbąszy-
nek w wysokości 40,00zł od każdego psa. 
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2. Podatek pobiera się w wysokości połowy 
stawki określonej w ust. 1, jeżeli osoba weszła  
w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowe-
go. 

3. Podatek od posiadania psów na dany rok 
płatny jest bez wezwania w terminie do dnia  
31 marca danego roku za który uiszcza się podatek 
lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w po-
siadanie psa. 

4. Obowiązek podatkowy w podatku od posia-
dania psów wygasa z końcem roku, w którym 
ustało posiadanie psa. 

§ 4. 1. Zarządza się pobór podatku od posiada-
nia psów w drodze inkasa. Pobór podatku od po-
siadania psów prowadzony będzie w drodze inka-
sa przez sołtysów poszczególnych sołectw. 

2. Wpłaty podatku od posiadania psów z tere-
nu miasta Zbąszynek dokonuje się w kasie Urzędu 
Miejskiego. 

3. Za pobór podatku od posiadania psów inka-
sentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
10% zainkasowanej kwoty. 

§ 5. Zobowiązuje się inkasentów do przekazania 
pobranych kwot podatku od posiadania psów na 
rachunek Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w termi-
nie do dnia 10 kwietnia, a kwoty podatku wraz  
z odsetkami za zwłokę sukcesywnie do dnia 10 każ-
dego miesiąca. 

§ 6. 1. Miejscem wyznaczonym do prowadze-
nia handlu na terenie Zbąszynka jest targowisko 
miejskie przy ul. Długiej. 

2. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej po-
wstaje z chwilą zajęcia miejsca na targowisku naj-
później jednak z chwilą żądania zapłaty przez inka-
senta. 

3. Za zajęcie miejsca na targowisku rozumie 
się powierzchnię zajętą dla celów handlowych,  
a w szczególności poprzez rozłożenie straganów, 
stołów, szczęk, złożenie opakowań, postawienie 
pojazdu bez względu na to czy służy on do handlu 
czy też do innych celów. 

4. Za korzystanie z targowiska polegające na 
prowadzeniu handlu ustala się dzienną opłatę 
targową według niżej podanych stawek: 

a) za zajęcie 1m2 powierzchni targowiska (han-
del z ziemi) - 7,50zł, 

b) przy sprzedaży z oznaczonego stołu pod za-
daszeniem - 11,00zł, 

c) za zajęcie oznaczonego stanowiska z ziemi  
- 13,00zł. 

5. Inkaso opłaty targowej pobierane jest przez 

p. Jagaciak Andrzeja na druku określonym przez 
Burmistrza Zbąszynka. 

6. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty 
targowej w wysokości 10% pobranej kwoty. 

§ 7. 1. Zarządza się pobór podatku od nieru-
chomości od osób fizycznych w drodze inkasa. 

1) inkasentami na terenie poszczególnych so-
łectw są sołtysi; 

2) inkasentom wymienionym w pkt 1 przysługu-
je wynagrodzenie w wysokości 6,00zł za każ-
de wypisane pokwitowanie wpłaty. 

2. Wpłat podatku od nieruchomości z terenu 
miasta Zbąszynek dokonuje się w kasie Urzędu 
Miejskiego. 

§ 8. 1. Inkasent zobowiązany jest do: 

1) pobierania podatków i opłat lokalnych w miej-
scu zamieszkania zobowiązanego lub w innym 
uzgodnionym z nim miejscu, a opłaty targowej 
w miejscu sprzedaży; 

2) rozliczenia się z pobranego podatku lub opła-
ty lokalnej w ciągu 7 dni w kasie Urzędu Miej-
skiego w Zbąszynku. 

2. Inkasent ponosi odpowiedzialność za utratę 
pobranych podatków i opłat lokalnych. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Zbąszynka. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXI/45/2005 Rady 
Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2005 
roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru 
podatku od nieruchomości, podatku od posiadania 
psów, opłaty targowej i opłaty administracyjnej 
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 97, poz. 1622 
z 8 grudnia 2005r.) i uchwała Nr XXXII/54/2005 Ra-
dy Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 grudnia 2005 
roku w sprawie zmian do uchwały – Nr XXXI/45/ 
2005 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopa-
da 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad 
poboru podatku od nieruchomości, podatku od po-
siadania psów, opłaty targowej i opłaty administra-
cyjnej (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 7,  
poz. 148 z 3 lutego 2006r.). 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego i ma zastosowa-
nie do naliczania podatków i opłat od dnia 1 stycz-
nia 2007 roku oraz podlega opublikowaniu w spo-
sób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie 
na urzędowych tablicach ogłoszeń. 

Przewodnicząca Rady 
Wioleta Muszyńska 
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UCHWAŁA NR III/8/06 
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU 

 
z dnia 12 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2007 

rok 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed-
nolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy  
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 136, poz. 969 z 2006r. z późn. 
zmianami) w związku z komunikatem Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2006r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. 
(M. P. Nr 74, poz. 745) uchwala się co następuje: 

§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę 
skupu żyta, określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. 
Nr 136, poz. 969 z 2006r z późn. zm.) przyjmowaną 
jako podstawa obliczania podatku rolnego na ob-

szarze gminy na 2007 rok do kwoty 28,10zł za 
kwintal. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i ma zastosowanie do nali-
czania podatków i opłat od dnia 1 stycznia 2007 
roku oraz podlega opublikowaniu w sposób zwy-
czajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na urzę-
dowych tablicach ogłoszeń. 

Przewodnicząca Rady 
Wioleta Muszyńska

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/11/06 
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ 

 
z dnia 13 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieru-
chomości na terenie Gminy Kargowa: 

1) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 17,16zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

 

c) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej – rekreacyjnej - 12,88zł od 1m2  
powierzchni użytkowej, 

_______________________________________________ 
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroże-
nia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 

ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992); 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w spra-
wie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów in-
frastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187  
z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej - wydanie specjalne. 
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d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 8,28 zł od 1m2  
powierzchni użytkowej, 

e) zajętych na prowadzenie działalności go-
szajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 3,38zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

f) pozostałych, położonych na gruntach sta-
nowiących teren czyjegoś zamieszkania 
- 1,54zł od 1m2  powierzchni użytkowej,    

g) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 5,91zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej; 

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

3) od  powierzchni gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,57zł od 1m2 powierzchni, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej - rekreacyjnej, bez względu 

na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków - 0,42zł od 1m2 po-
wierzchni, 

c) pozostałych, stanowiących teren czyjegoś 
zamieszkania - 0,06zł od 1m2 powierzchni,  

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 0,10zł od 1m2 powierzchni, 

e) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,58zł 
od 1ha powierzchni.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/149/05 Rady 
Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 
roku w sprawie ustalenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa 
Lubuskiego Nr 98, poz. 1664). 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2007 roku oraz podlega podaniu do 
publicznej wiadomości przez wywieszenie na ta-
blicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej. 

Przewodniczący Rady 
Józef Dżumbelak 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/12/06 
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ 

 
z dnia 13 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

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

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) powierzchnie piwnic znajdujące się w budyn-
kach mieszkalnych, z wyjątkiem ich części za-
jętych na garaże lub prowadzenie działalności 
gospodarczej; 

2) grunty zajęte pod cmentarze; 
 

_______________________________________________ 
 
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroże-
nia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 

ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992); 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w spra-
wie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów in-
frastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187  
z 20 lipca 1999) 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej - wydanie specjalne. 
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3) grunty, budynki lub ich części służące realiza-
cji statutowych celów w zakresie kultury, kul-
tury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpoża-
rowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenia 
działalności gospodarczej; 

4) grunty, budynki lub ich części, budowle wy-
sypisk odpadów komunalnych; 

5) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów  
i budynków jako drogi (dr) przebiegające przez 
grunty gospodarstw rolnych; 

6) budowle przewodów sieci rozdzielczej wody 
oraz budowle służące do odprowadzania i oczy-
szczania ścieków służące do zaspakajania pu-

blicznych, zbiorowych potrzeb ogółu miesz-
kańców. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego a określone w niej zwolnie-
nia obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 roku oraz 
podlega podaniu do publicznej wiadomości przez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miej-
skim w Kargowej. 

Przewodniczący Rady 
Józef Dżumbelak 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/7/06 
RADY GMINY NOWA SÓL 

 
z dnia 13 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wysokości opłaty miejscowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 pkt 1 lit. b i art. 19 pkt 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r.  
Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwała się, co 
następuje: 

§ 1. Opłatę za każdy dzień pobytu w miejsco-
wości Józefów od osób fizycznych przebywają-
cych dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, 
zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych  
w wysokości - 1,30zł. 

§ 2. Opłatę pobiera się w dniu zgłoszenia poby-
tu. 

§ 3. Zarządza się pobór opłaty miejscowej  
w drodze inkasa. Do poboru wyznacza się kierow-

nika Ośrodka Wypoczynkowego znajdującego się 
w miejscowości Józefów. 
Za pobór opłaty przysługuje prowizja w wysokości 
10% od pobranych kwot. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/178/05 z dnia 
21 listopada 2005r. w sprawie podatku od nierucho-
mości, podatku od posiadania psów i opłaty miej-
scowej. 

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

Przewodniczący Rady 
Marek Matusewicz 
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UCHWAŁA NR III/8/06 
RADY GMINY NOWA SÓL 

 
z dnia 13 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 

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

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomo-
ści rocznie: 

1) od budynków mieszkalnych lub ich części  
– 0,57zł od 1m² powierzchni użytkowej; 

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 
– 14,50zł od 1m² powierzchni użytkowej; 

3) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym - 8,66zł od 1m² powierzchni użytkowej; 

4) od pozostałych budynków lub ich części  
„w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego” - 3,45zł 
od 1m² powierzchni użytkowej; 

5) od budynków letniskowych z wyjątkiem zwią-
zanych z działalnością gospodarczą - 6,23zł od 
1m² powierzchni użytkowej; 

6) od budynków lub ich części zajętych na gara-
że z wyjątkiem związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej - 5,90zł od 1m² po-
wierzchni użytkowej; 

7) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,75zł 
od 1m² powierzchni użytkowej; 

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

9) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,63zł od 1m² powierzchni,  

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

c) pozostałych „w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego” - 0,16zł od 1m² powierzchni; 

10) zarządza się pobór podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych w drodze inkasa. 

      Do poboru podatku wyznacza się sołtysów po-
szczególnych wsi na terenie gminy. Za pobór 
podatku sołtysowi przysługuje prowizja w wy-
sokości określonej uchwałą Nr II/12/94 Rady 
Gminy Nowa Sól z dnia 29 lipca 1994r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/178/05 z dnia 
21 listopada 2005r. w sprawie podatku od nierucho-
mości, podatku od posiadania psów i opłaty miej-
scowej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego a określone w niej stawki po-
datkowe obowiązują w roku podatkowym 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Marek Matusewicz 
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UCHWAŁA NR III/9/06 
RADY GMINY NOWA SÓL 

 
z dnia 13 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wysokości opłaty stawki targowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Opłatę targowa pobiera się od osób fizycz-
nych, osób prawnych oraz jednostek organizacyj-
nych nie mających osobowości prawnej, dokonują-
cych sprzedaży na terenie gminy. 

§ 2. Wysokość stawki dziennej opłaty targowej 
wynosi – 10,00zł. 

§ 3. Opłatę pobiera się w dniu sprzedaży. 

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

Do poboru opłaty wyznacza się sołtysów poszcze-
gólnych wsi na terenie gminy. 

§ 5. Za pobór opłaty targowej sołtysowi przy-
sługuje wynagrodzenie w wysokości 1/3 pobranej 
opłaty. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVII/177/05 z dnia 
21 listopada 2005r. w sprawie wysokości opłaty 
stawki targowej. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, określone w niej stawki 
obowiązują w roku podatkowym 2007. 

Przewodniczący Rady 
Marek Matusewicz 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/10/06 
RADY GMINY NOWA SÓL 

 
z dnia 13 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 13 ust. 1, art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Osoba fizyczna posiadająca psa wnosi 
podatek roczny w wysokości: 

1) za pierwszego psa – 10,00zł; 

2) za każdego następnego – 1,00zł. 

2. Podatek płatny jest z góry bez wezwania do  
15 maja każdego roku lub w ciągu 14 dni od dnia 
wejścia w posiadanie psa, u sołtysa wsi lub w kasie 
Urzędu Gminy. 

3. Do poboru podatku od posiadania psów wy-

znacza się sołtysów poszczególnych wsi na terenie 
gminy. Za pobór podatku sołtysowi przysługuje 
prowizja w wysokości określonej uchwałą Nr II/12/ 
94 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 lipca 1994r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/178/05 z dnia 
21 listopada 2005r. w sprawie podatku od nieru-
chomości, podatku od posiadania psów i opłaty 
miejscowej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2007r. 

Przewodniczący Rady 
Marek Matusewicz
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UCHWAŁA NR III/11/06 
RADY GMINY NOWA SÓL 

 
z dnia 13 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym po-

datku na terenie Gminy Nowa Sól 
 

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.) 
oraz art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844, ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transporto-
wych wynoszą rocznie:  

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 460,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 770,00zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 920,00zł; 

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 podatkowe 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 włącznie - 1.070,00zł; 

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

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
- 920,00zł; 

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalna masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez  podatnika podatku 
rolnego – stawki podatkowe określa załącznik 
Nr 3 do uchwały; 

7) od autobusu w zależności od ilości miejsc do 
siedzenia 

a) mniej niż 30 miejsc - 1.242,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.895,00zł. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków trans-
portu autobusy służące do przewozów szkolnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.  

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/179/05 z dnia 
21 listopada 2005r. w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od środków transportowych  
i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa 
Sól. 

§ 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 roku podatkowego 2007. 

Przewodniczący Rady 
Marek Matusewicz 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/11/06 
Rady Gminy Nowa Sól 

z dnia 13 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 zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawiesze-

niem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 0 1.707,00
13 14 1.707,00 1.707,00
14 15 1.707,00 1.707,00
15  1.707,00 1.707,00

Trzy osie 
12 17 1.707,00 1.707,00
17 19 1.707,00 1.707,00
19 21 1.707,00 1.707,00
21 23 1.707,00 1.707,00
23 25 1.707,00 1.707,00
25  1.707,00 1.707,00

Cztery osie i więcej 
12 25 1.707,00 1.707,00
25 27 1.707,00 1.707,00
27 29 1.707,00 1.711,00
29 31 1.711,00 2.527,00
31  1.711,00 2.527,00

 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr III/11/06 
Rady Gminy Nowa Sól 

z dnia 13 grudnia 2006r. 
 

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 uzna-

nym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.308,00 1.308,00
18 25 1.308,00 1.308,00
25 31 1.308,00 1.308,00
31  1.463,00 1.953,00

Trzy osie 
12 40 1.290,00 1.783,00
40  1.783,00 2.527,00
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr III/11/06 
Rady Gminy Nowa Sól 

z dnia 13 grudnia 2006r. 
 
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silni-

kowym 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 jezdna) z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia  
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 1.014,00 1.014,00
18 25 1.014,00 1.014,00
25  1.014,00 1.014,00

Dwie osie 
12 28 1.014,00 1.014,00
28 33 1.014,00 1.014,00
33 38 1.014,00           1.336,00
38  1.190,00           1.759,00

Trzy osie 
12 38 1.282,00 1.282,00
38  1.282,00 1.326,00

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/12/2006 
RADY GMINY ZWIERZYN 

 
z dnia 13 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591  
z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala co na-
stępuje: 

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

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,51zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,45zł 
od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 0,15zł od 1m2 powierzch-
ni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,48zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 15,00zł od 
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1m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 8,15zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielenia świadczeń 
zdrowotnych - 3,50zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 3,70zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej, 

- będących w posiadaniu rencistów i eme-
rytów z gospodarstwa rolnego zamiesz-
kujących samodzielnie - 0,50zł od 1m2 
powierzchni użytkowej; 

3) od budowli - 2% ich wartości: 

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

1) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące 
mienie komunalne gminy, o ile nie są we 
władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub 

jednostek organizacyjnych nie mających oso-
bowości prawnej, o których mowa w art. 3 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; 

2) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące 
własność albo będące we władaniu straży po-
żarnych; 

3) nieruchomości lub ich części oraz przynależny 
grunt wykorzystywane przez jednostki orga-
nizacyjne na potrzeby statutowej działalności 
w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie 
obejmują budynków i gruntów związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4 Traci moc uchwała Nr XI/75/2003 z dnia  
2 grudnia 2003 roku 

§ 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 dnia 1 stycznia 2007 roku. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Gniewczyński

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/13/2006 
RADY GMINY ZWIERZYN 

 
z dnia 13 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego 

 
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) oraz art. 6. ust. 3 ustawy  
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następu-
je: 

§ 1. Obniża się cenę żyta przyjmowaną jako 
podstawę do obliczania podatku rolnego na ob-
szarze gminy do wysokości 30zł za 1q. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/223/2005 z dnia 
29 listopada 2005 roku. 

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a określona w niej stawka 
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 roku. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Gniewczyński
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UCHWAŁA NR III/6/06 
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z później-
szymi zmianami), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z póź-
niejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się od 1 stycznia 2007 roku na-
stępujące roczne stawki podatku od nieruchomo-
ści na terenie gminy Babimost: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,63 zł od 1m2powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,56zł 
od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych: 

- o łącznej powierzchni do 10.000m2 - 0,13zł 
od 1m2 powierzchni, 

- o łącznej powierzchni powyżej 10.000m2 

- 0,34zł od 1m2 powierzchni, 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publiczne-
go - 0,34zł od 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,48zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 17,15zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 8,66zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 3,75zł od 1m2 powierzchni 

użytkowej, 

e) pozostałych: 

- o łącznej powierzchni do 130m2  - 3,26zł 
od 1m2 powierzchni użytkowej, 

- o łącznej powierzchni powyżej 130m2  

- 6,23zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publiczne-
go - 6,23zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

f) letniskowych - 6,23zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej; 

3) od budowli - 2% ich wartości. 

2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7 
ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku od nieru-
chomości: 

1) grunty, budynki lub ich części i budowle zaj-
mowane przez jednostki budżetowe i zakłady 
budżetowe powiązane z budżetem gminy  
z wyjątkiem budynków lub ich części wynaję-
tych innym podmiotom na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej; 

2) 45% powierzchni budynków, o których mowa 
w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. e, tiret pierwsze; 

3) grunty, budynki i budowle mienia komunal-
nego służące ustawowym zadaniom gminy; 

4) nieruchomości stanowiące mienie komunal-
ne, które nie zostały oddane w najem, dzier-
żawę lub użyczenie. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/141/05 Rady 
Miejskiej w Babimoście z dnia 9 grudnia 2005r.  
w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieru-
chomości. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Henryk Paciejewski 
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UCHWAŁA NR III/7/06 
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami), art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następu-
je: 

§ 1. Ustala się od 1 stycznia 2007 roku roczne 
stawki podatku od środków transportowych na 
terenie gminy Babimost: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej 

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 554zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 887zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.108zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do 
niniejszej 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 - 1.330zł; 

4) od ciągnika siodłowego i 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 niniejszej uchwały; 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego - 887zł; 

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 niniejszej uchwały; 

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

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.330zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.773zł. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/142/05 Rady 
Miejskiej w Babimoście z dnia 9 grudnia 2005 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na terenie gminy 
Babimost. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Henryk Paciejewski
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/7/06 

Rady Miejskiej w Babimoście 
z dnia 14 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 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 15 1.768 1.887 
15  1.995 1.995 

Trzy osie 
12 17 1.884 1.995 
17 19 1.995 2.106 
19 21 2.106 2.217 
21 23 2.415 2.512 
23 25 2.415 2.512 
25  2.512 2.527 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.995 2.106 
25 27 2.415 2.512 
27 29 2.415 2.527 
29 31 2.512 2.527 
31  2.527 2.527 

 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr III/7/06 

Rady Miejskiej w Babimoście 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowa-

nych 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 zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawiesze-

niem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 18 1.662 1.829 
18 25 1.773 1.920 
25 31 1.953 1.953 
31  1.953 1.953 
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1 2 3 4 
Trzy osie 

12 40 1.953 1.953 
40  2.527 2.527 

 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr III/7/06 

Rady Miejskiej w Babimoście 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silni-

kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa + pojazd silni-
kowy (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 
1 2 3 4 

Jedna oś 
12 18 1.108 1.108 
18 25 1.108 1.108 
25  1.330 1.330 

Dwie osie 
12 23 1.108 1.108 
23 28 1.330 1.330 
28 33 1.537 1.537 
33 38 1.545 1.545 
38  1.773 1.953 

Trzy osie 
12 38 1.330 1.427 
38  1.884 1.953 

 

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

2089 
 

UCHWAŁA NR III/8/06 
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity 
tekst Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późniejszy-
mi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się od 1 stycznia 2007 roku roczne 
stawki podatku od posiadania psów na terenie 
gminy Babimost w wysokości: 

- 26zł za pierwszego psa, 

- 45zł za każdego następnego. 

§ 2. Podatek płatny jest bez wezwania w termi-
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nie do 30 czerwca 2007r. lub w terminie 14 dni od 
daty wejścia w posiadanie psa. Podatek pobiera 
się w wysokości 50% stawek, jeżeli wejście w po-
siadanie psa nastąpiło po 30 czerwca roku podat-
kowego. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/143/05 Rady 
Miejskiej w Babimoście z dnia 9 grudnia 2005 roku 

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiada-
nia psów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Henryk Paciejewski 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/9/06 

RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE 
 

z dnia 14 grudnia 2006r. 
 

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) art. 15 ust 1, 2, 3 i art. 19 pkt 1  
lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst 
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi 
zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się od 1 stycznia 2007 roku dzien-
ne stawki opłaty targowej na terenie gminy Babi-
most przy sprzedaży z samochodu osobowego, 
dostawczego, przyczepy, platformy lub stanowiska 
w wysokości: 

1) za zajęcie do 1m2 powierzchni targowiska - 6zł; 

2) za zajęcie od 1m2 do 10m powierzchni targo-
wiska - 27zł; 

3) za zajęcie powyżej 10m powierzchni targowi-
ska - 37zł. 

2. Opłata targowa obowiązuje na targowisku 
miejskim oraz na terenie wsi w miejscach, w któ-

rych prowadzony jest handel. 

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej  
w drodze inkasa. Opłatę targową uiszcza się do 
kasy Urzędu Miejskiego. 

2. Opłatę targową na terenie wsi pobierają soł-
tysi, których wyznacza się na inkasentów. 

3. Ustala się sołtysom wynagrodzenie za inka-
so w wysokości 30% od pobranych kwot. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/144/05 Rady 
Miejskiej w Babimoście z dnia 9 grudnia 2005 roku 
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej 
oraz sposobu jej pobierania. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Henryk Paciejewski 
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UCHWAŁA NR III/6/06 
RADY GMINY W BOJADŁACH 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego na rok 2007 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. 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. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2006r. Nr 136 poz. 969 ze zm.: Dz. U. z 2005r.  
Nr 143 poz. 1199) uchwala się co następuje: 

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres trzech 
pierwszych kwartałów 2006r. określoną w Komu-

nikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 17 października 2006r. (M. P. Nr 74, poz. 745) 
jako podstawę obliczenia podatku rolnego na te-
renie Gminy Bojadła w 2007r. obniża się z kwoty 
35,52zł za 1q – do kwoty 29zł za 1q. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący Rady 
Stefan Łabiak 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/7/06 
RADY GMINY W BOJADŁACH 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz 

opłaty targowej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: 
Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, 
Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, 
Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337)  
i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art.14 i art. 19 pkt 1a 
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2006r. Nr 121 poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143 
poz. 1199) uchwala się co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wyno-
szą rocznie: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-

lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków – 0,48zł od 1m2 powierzchni,  

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego 0,08zł od 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,49zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 12,80zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 
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c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 8,66zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 2,13zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej,  

e) pozostałych w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 3,06zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej; 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

- nieruchomości zajęte na świetlice wiejskie, 

- hydrofornie i sieć wodociągową,  

- nieruchomości zajęte na biblioteki,  

- nieruchomości zajęte na domy przedpogrze-
bowe, 

- grunty zajęte na cmentarze. 

§ 3. 1. Ustala się roczną stawkę podatku od po-
siadania psów w wysokości 10zł. 

2. Zwalnia się z podatku od posiadania psów 
psy utrzymywane w celu pilnowania gospodarstw 

domowych po dwa psy na każde gospodarstwo. 

3. Podatek płatny jest z góry, bez wezwania do 
30 czerwca każdego roku lub w ciągu 2 tygodni od 
dnia wejścia w posiadanie psa podlegającego 
opodatkowaniu. 

4. Podatek jest płatny w kasie Urzędu Gminy 
lub na rachunek bankowy Gminy. 

§ 4. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targo-
wej w wysokości 15zł. 

2. Zarządza się pobór opłaty targowej w dro-
dze inkasa. Na inkasenta opłaty targowej wyzna-
cza się Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłop-
ską” w Bojadłach. 

3. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty 
targowej w wysokości 30% kwoty zainkasowanej.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI /101/05 Rady 
Gminy w Bojadłach z dnia 24 listopada 2005r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości, podatku od posiadania psów 
oraz opłaty targowej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Bojadła. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2007 roku.  

Przewodniczący Rady 
Stefan Łabiak 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR 15/5/III/06 
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

 
z dnia 14 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 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 ), uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość podatku od środków 
transportowych dla samochodów ciężarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej: 

1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 245zł; 

2) powyżej 5,5 tony do 10,5 tony włącznie - 760zł; 

3) powyżej 10,5 tony a poniżej 12 ton - 878zł. 

§ 2. Ustala się wysokość podatku od środków 
transportowych dla samochodów ciężarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku w zł 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawie-
szeniem pneumatycznym lub 
uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia  
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 879 891 
13 14 891 906 
14 15 906 932 
15  960 1.535 

Trzy osie 
12 17 931 1.103 
17 19 1.103 1.351 
19 21 1.351 1.522 
21 23 1.448 1.778 
23 25 1.778 2.196 
25  1.778 2.196 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.500 1.524 
25 27 1.524 1.745 
27 29 1.745 2.029 
29 31 2.029 2.527 
31  2.029 2.527 

 
§ 3. Ustala się wysokość podatku od środków 

transportowych dla ciągników siodłowych i bala-
stowych przystosowanych do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całko-
witej zespołu pojazdów: 

1) od 3,5 tony do 9 ton włącznie - 634zł; 

2) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 822zł. 

§ 4. Ustala się wysokość podatku od środków 
transportowych dla ciągników siodłowych i bala-
stowych przystosowanych do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej 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 zł 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawie-
szeniem pneumatycznym lub 
uznanym ja równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 878 912 
18 25 946 1.351 
25 31 1.342 1.778 
31 36,001 1.778 1.953 

36,001  2.029 2.243 
Trzy osie 

12 36,001 1.524 1.948 
36,001 40 1.778 2.243 
40  2.029 2.527 

 

§ 5. Ustala się wysokość podatku od środków 
transportowych dla przyczep i naczep, które z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego), który 
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wynosi: - 245zł. 

§ 6. Ustala się wysokość podatku od środków 
transportowych dla przyczep i naczep, które z po-

jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego): 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku w zł 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawie-
szeniem pneumatycznym lub 
uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia  
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 216 245 
18 25 496 664 
25  664 876 

Dwie osie 
12 28 566 908 
28 33 1.180 1.351 
33 36,001 1.351 1.433 

36,001 38 1.433 1.518 
38  1.650 1.842 

Trzy osie 
12 38 1.351 1.541 
38  1.767 1.848 

 

§ 7. Ustala się wysokość podatku od środków 
transportowych dla autobusów w zależności od 
liczby miejsc do siedzenia: 

1) mniejszej niż 30 – 470zł; 

2) równej lub wyższej niż 30 – 1.037zł. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Iłowej. 

§ 9.Traci moc uchwała Nr 246/4/XXXI/05 Rady 

Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych z dnia 
16 listopada 2005r. 

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

Przewodniczący Rady 
Mirosław Wdowiak 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR 16/5/III/06 
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 
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 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 4, art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące stawki kwotowe 
podatku od nieruchomości: 
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Lp. Przedmiot opodatkowania Stawka podatku w zł Jednostka opodatkowania 
Grunty 

1. związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków 

0,66 1m2 powierzchni 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych 

3,52 1ha powierzchni 

3. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 

0,23 1m2 powierzchni 

Budynki lub ich części 

4. mieszkalne 0,54 
1m2 powierzchni 

użytkowej 
5. związane z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej 

17,96 
1m2 powierzchni 

użytkowej 

6. zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym 

8,36 
1m2 powierzchni 

użytkowej 

7. zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych 

3,21 
1m2 powierzchni 

użytkowej 

8. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 

3,78 
1m2 powierzchni 

użytkowej 

Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
9. wykorzystywane bezpośrednio do wytwa-

rzania ciepła, rurociągi i przewody sieci 
rozdzielczych ciepła 

2% 

wartość określona na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3  
i ust. 3, 4 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U.  

z 2006r. Nr 121 poz. 844 
10. wykorzystywane jako rurociągi i przewody 

sieci rozdzielczych wody, wykorzystywane 
do odprowadzania i oczyszczania ścieków 

1% 

wartość określona na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3  
i ust. 3, 4 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U.  

z 2006r. Nr 121 poz. 844 
11. wykorzystywane bezpośrednio do procesu 

poboru i uzdatniania wody oraz składo-
wania nieczystości stałych 

1% j. w. 

12. pozostałe 2% j. w. 
 

§ 2. Wzory formularzy: 

1) informacji o podmiotach i przedmiotach opo-
datkowania, Rada Miejska ustaliła w uchwale 
Nr 177/4/XXIII/04 z dnia 8 grudnia 2004r.; 

2) deklaracji na podatek od nieruchomości, Rada 
Miejska ustaliła w uchwale Nr 265/4/XXXIV/06 
z dnia 15 lutego 2006r. 

§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) nieruchomości będące w zarządzie gminnych 

jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem: 

a) nieruchomości lub ich części zajętych lub 
wykorzystywanych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej przez inne podmioty, 

b) budowli wykorzystywanych bezpośrednio 
do wytwarzania ciepła, rurociągów i prze-
wodów sieci rozdzielczych ciepła i wody, 
budowli służących do odprowadzania i oczy-
szczania ścieków oraz budowli bezpośred-
nio związanych z procesem poboru, uzdat-
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niania wody i składowania odpadów sta-
łych; 

2) nieruchomości będące własnością gminy, z wy-
jątkiem: 

a) nieruchomości oddanych w posiadanie oso-
bom fizycznym lub prawnym w drodze umo-
wy najmu - dzierżawy, 

b) budowli wykorzystywanych bezpośrednio 
do wytwarzania ciepła, rurociągów i prze-
wodów sieci rozdzielczych ciepła i wody, 
budowli służących do odprowadzania i oczy-
szczania ścieków oraz budowli bezpośrednio 
związanych z procesem poboru, uzdatnia-
nia wody; 

3) budynki pozostałe, będące własnością lub 
współwłasnością osób, których jedynym do-
chodem są świadczenia z tytułu pracy w go-
spodarstwie rolnym, wypłacane wyłącznie  
z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go; 

4) grunty pozostałe, będące działkami rentowymi 
przydzielonymi do bezpłatnego użytkowania 
osobom fizycznym na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 maja 1974r. o przekazywaniu 
gospodarstw rolnych na własność Państwa za 
rentę i spłaty pieniężne (Dz. U. Nr 21, poz. 118 
z późn. zm.). 

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr 245/4/XXXI/05 Rady 
Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości z dnia 16 listo-
pada 2005r. 

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

Przewodnicząca Rady 
Mirosław Wdowiak 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR 17/5/III/06 
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek 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 
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, 
poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13  
i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. 
Dz. U. Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość stawek podatku od 
posiadania psów: 

1) od jednego psa 19zł rocznie; 

2) od drugiego psa 28zł rocznie; 

3) od każdego następnego psa 38zł rocznie. 

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym podatnik został posiadaczem psa. 

3. Jeżeli obowiązek powstał w ciągu roku po-
datkowego, podatek za ten rok ustala się propor-
cjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał 
obowiązek podatkowy. 

§ 2. 1. Ustala się termin płatności podatku od 
posiadania psów do dnia 15 marca roku podatko-

wego. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 
terminem płatności jest piętnasty dzień miesiąca 
po miesiącu, w którym podatnik został posiada-
czem psa. 

§ 3. 1. Określa się następujące zasady ustalania 
podatku od posiadania psów: 

1) z terenu wiejskiego na podstawie wykazów 
sporządzanych przez sołtysów lub na podsta-
wie indywidualnych zgłoszeń posiadaczy psów 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej do 
dnia 28 lutego roku podatkowego; 

2) z terenu miasta na podstawie wykazów list 
sporządzanych przez osoby dostarczające de-
cyzje wymiarowe dotyczące innych podatków 
lub na podstawie indywidualnych zgłoszeń 
posiadaczy psów w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Iłowej do dnia 28 lutego roku podat-
kowego. 

2. Na podstawie indywidualnych zgłoszeń posia-
daczy psów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej 
po dniu 28 lutego roku podatkowego. 
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§ 4. Z podatku od posiadania psów zwalnia się 
posiadanie psa utrzymywanego w celu wykony-
wania pracy dozorcy nocnego - od jednego psa. 

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr 259/4/XXXIII/05 Ra-
dy Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2005r. 

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

Przewodniczący Rady 
Mirosław Wdowiak

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/9/2006 
RADY GMINY KOLSKO 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

 
Działając 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 - 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r.  
Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Mi-
nistra Finansów z dnia 25 października 2006r.  
w sprawie górnych stawek kwotowych w podat-
kach i opłatach lokalnych (M .P. z 2006r. Nr 75, 
poz. 758) uchwala się co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wyno-
szą rocznie: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,62zł od 1m2 powierzchni, 

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

c) przeznaczonych pod budownictwo letnisko-
we lub użytkowanych na te cele - 0,33zł od 
1m2 powierzchni, 

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 0,07zł od 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,42zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 14,00zł od 1m2 

powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 8,66zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - 3,71zł od 1m2 powierz-
chni użytkowej, 

e) letniskowych lub innych budynków niemie-
szkalnych wykorzystywanych na cele letni-
skowe – 6,17zł od 1m2 powierzchni użytko-
wej, 

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 3,07zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej; 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3 - 7 usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kolsko. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIII/191/2005 Ra-
dy Gminy w Kolsku z dnia 15 grudnia 2005r.  
w sprawie ustalenia stawek podatku od nierucho-
mości (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2005r. 
Nr 110, poz. 1999). 

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

Przewodnicząca Rady 
Barbara Kaminiarz 
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UCHWAŁA NR III/10/2006 
RADY GMINY KOLSKO 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych 

 
Działając na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8, art. 40 
ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 10, ust. 1 i ust. 3 oraz art. 12, ust. 4 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84  
z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finan-
sów z dnia 25 października 2006r. w sprawie gór-
nych stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (M. P. Z 2006r. Nr 75, poz. 758) uchwala 
się co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transporto-
wych wynoszą rocznie: 

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

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 284zł, 

b) powyżej 5,5 tony i poniżej 12 ton – 383zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej ma-
sy całkowitej pojazdów rodzaju zawieszenia 
stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do 
niniejszej 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 - 436zł; 

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 określa załącznik Nr 2 do niniej-
szej uchwały; 

5) od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związa-
nych z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, które łącz-
nie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą: od 7 ton i poniżej 
12 ton - 260zł; 

6) od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego, 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiada-
ją dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 ton – określa załącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały; 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc - 546zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -  683zł. 

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

1) środki transportowe określone w § 1 pkt 1, 3, 
5 i 7 wykorzystywane wyłącznie do potrzeb 
jednostek i zakładów budżetowych gminy sta-
nowiące ich własność oraz własność gminy; 

2) samochody ciężarowe określone w § 1 pkt 1 
związane wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
posiadającego gospodarstwo rolne w rozu-
mieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym 
z dnia 15 listopada 1984r. (Dz. U. z 1993r.  
Nr 94, poz. 431 z późn. zm.). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kolsko. 

§ 4. Traci moc: 

1) uchwała Nr XXXIII/192/2005 Rady Gminy  
w Kolsku z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie 
określenia stawek oraz wprowadzenia zwol-
nień w podatku od środków transportowych 
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2006r. 
Nr 110, poz. 2000). 

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

Przewodnicząca Rady 
Barbara Kaminiarz 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                     poz. 2082, 2083 
Województwa Lubuskiego Nr 115 
 

 

 

9138 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/10/2006 

Rady Gminy Kolsko 
z dnia 14 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 

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 13 155,00 155,00 
13 14 426,00 426,00 
14 15 602,00 602,00 
15  1.360,00 1.360,00 

Trzy osie 
12 17 268,00 268,00 
17 19 550,00 550,00 
19 21 715,00 715,00 
21 23 1.100,00 1.100,00 
23 25 1.713,00 1.713,00 
25  1.713,00 1.713,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 725,00 725,00 
25 27 1.112,00 1.112,00 
27 29 1.797,00 1.797,00 
29 31 1.797,00 2.553,00 
31  1.763,00 2.553,00 

 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr III/10/2006 

Rady Gminy Kolsko 
z dnia 14 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 zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 18 43,00 43,00 
18 25 515,00 515,00 
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1 2 3 4 
25 31 982,00 982,00 
31  1.802,00 1.938,00 

Trzy osie 
12 40 1.839,00 1.839,00 
40  1.839,00 2.507,00 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr III/10/2006 
Rady Gminy Kolsko 

z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silni-

kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna  
masa całkowita pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silniko-
wy (w tonach) 

Stawka podatku w (złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 29,00 28,00 
18 25 342,00 342,00 
25  611,00 611,00 

Dwie osie 
12 28 332,00 332,00 
28 33 908,00 908,00 
33 38 1.405,00 1.405,00 
38  1.847,00 1.847,00 

Trzy osie 
12 38 1.007,00 1.007,00 
38  1.367,00 1.365,00 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/6/06 
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

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

Gminy Małomice 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zmianami) i w oparciu o art. 5, 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  
o podatkach i opłatach lokalnych1) (niniejsza ustawa 
dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 

następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r.  
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla nie-
których typów transportu kombinowanego towa-
rów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE 
L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE  
z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania 
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opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187  
z 20 lipca 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów 
prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniej-
szej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej 
- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne) 
tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm. 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomo-
ści: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków 
od 1 m2 powierzchni - 0,46zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha 
powierzchni - 3,62zł, 

c) pozostałych, pozostałych tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego od 1m2 powierz-
chni – 0,10zł; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na 
potrzeby mieszkalne od 1m2 powierzchni 
użytkowej – 0,44zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, oraz od części budynków mie-
szkalnych zajętych naprowadzenie działal-
ności gospodarczej od 1m2 powierzchni 
użytkowej – 14,51zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym od 1m2 powierz-
chni użytkowej – 7,23zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie świadczenia usług 
medycznych od 1m2 powierzchni użytkowej 
– 3,70zł, 

e) pozostałych, pozostałych tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego od 1m2 powierz-

chni użytkowej – 3,28zł, 

f) zajętych na garaże od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 4,39zł; 

3) od budowli - określonej na podstawie art. 4, 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 2% wartości z wyjąt-
kiem przypadków określonych w pkt 2; 

4) od budowli wykorzystywanych do prowadze-
nia działalności gospodarczej związanej ze zbio-
rowym zaopatrzeniem w wodę oraz odprowa-
dzaniem i oczyszczaniem ścieków 1% wartości. 

5) zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

a) budynki i ich części będące własnością 
gminy z wyjątkiem wydzierżawionych lub 
oddanych w zarząd, 

b) nieruchomości lub ich części jednostek i za-
kładów budżetowych powiązanych z bu-
dżetem gminy z wyjątkiem budynków lub 
ich części wynajętych lub wydzierżawio-
nych innym osobom fizycznym lub praw-
nym na prowadzenie działalności gospo-
darczej i cele mieszkalne, 

c) budynki gospodarcze i ich części położone 
na użytkach rolnych stanowiące własność 
osób fizycznych, nie zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż rolnicza 
lub leśna w części przekraczającej 50m2 
powierzchni, 

d) budynki wykorzystywane na potrzeby OSP  
i Policji, 

e) grunty zajęte na cmentarze. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/207/05 Rady 
Miejskiej Małomice z dnia 29 listopada 2005 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla 
Gminy Małomice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2007 roku oraz podlega podaniu do wia-
domości publicznej. 

Przewodniczący Rady 
Jacek Polak 
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UCHWAŁA NR III/7/2006 
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku 

od nieruchomości wraz załącznikami 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmia-
nami) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (ni-
niejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Eu-
ropejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grud-
nia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych za-
sad dla niektórych typów transportu kombinowa-
nego towarów między państwami członkowskimi 
(Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrekty-
wy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w spra-
wie pobierania opłat za użytkowanie niektórych 
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe  
(Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). Dane dotyczą-
ce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, za-
mieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wy-
danie specjalne) tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm. Rada Miejska w Małomicach, 
uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się wzory deklaracji na podatek od 

nieruchomości (DN-1) oraz załącznika do tejże de-
klaracji, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się wzory informacji w sprawie 
podatku od nieruchomości (IN-1) oraz załącznika 
do tejże informacji, stanowiące załącznik Nr 2 do 
uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/134/04 Rady 
Miejskiej w Małomicach z dnia 6 grudnia 2004 roku 
w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz 
wzoru informacji o lasach. 

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

§ 5. Uchwała zostanie podana do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach in-
formacyjnych w Urzędzie Miejskim w Małomicach. 

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

Przewodniczący Rady 
Jacek Polak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/7/2006 

Rady Miejskiej w Małomicach 
z dnia 14 grudnia 2006r. 
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UCHWAŁA NR III/8/2006 
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego wraz 

załącznikami 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmia-
nami) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopa-
da 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity  
Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 ze zmianami) 
Rada Miejska w Małomicach, uchwala co następu-
je: 

§ 1. Określa się wzory deklaracji na podatek 
rolny (DR-1) oraz załącznika do tejże deklaracji, 
stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się wzory informacji w sprawie po-
datku rolnego (IR-1) oraz załącznika do tejże infor-
macji, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/133/04 Rady 

Miejskiej w Małomicach z dnia 6 grudnia 2004 
roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny 
oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 
wraz z załącznikami. 

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

§ 5. Uchwała zostanie podana do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach in-
formacyjnych w Urzędzie Miejskim w Małomicach. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego i ma zastoso-
wanie od roku podatkowego 2007. 

Przewodniczący Rady 
Jacek Polak
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UCHWAŁA NR III/9/2006 
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego wraz 

załącznikami 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmia-
nami oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 październi-
ka 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 roku 
Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami) Rada Miejska 
w Małomicach, uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się wzory deklaracji na podatek le-
śny (DL-1) oraz załącznika do tejże deklaracji, sta-
nowiące załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się wzory informacji w sprawie po-
datku leśnego (IL-1) oraz załącznika do tejże infor-
macji, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/135/04 Rady 
Miejskiej w Małomicach z dnia 6 grudnia 2004 roku 

w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz 
wzoru informacji w sprawie podatku leśnego wraz  
z załącznikami. 

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

§ 5. Uchwała zostanie podana do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach in-
formacyjnych w Urzędzie Miejskim w Małomicach. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego i ma zastoso-
wanie od roku podatkowego 2007. 

Przewodniczący Rady 
Jacek Polak 
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z dnia 1 grudnia 2006r. 
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Rady Miejskiej w Małomicach 
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UCHWAŁA NR III/12/2006 
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obniżenia podatku rolnego na 

terenie Gminy Małomice w 2007 roku 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopa-
da 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969) w związku z Komunikatem Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2006 roku (M. P. Nr 74, poz. 745) Rada 
Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę żyta określoną w Ko-
munikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go z dnia 17 października 2006 roku (M. P. Nr 74,  
poz. 745) do kwoty 30.00zł za 1q - przyjmowanej jako 

podstawę do obliczenia podatku rolnego na obsza-
rze Gminy Małomice w 2007 roku. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2007 roku oraz podlega podaniu do pu-
blicznej wiadomości. 

Przewodniczący Rady 
Jacek Polak 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/8/06 
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od posiadania psów i zasad poboru 

podatku od posiadania psów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 i 3, art. 13 ust.1, art. 14 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się co nastę-
puje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące roczne stawki po-
datku od nieruchomości na terenie miasta i gminy 
Nowogród Bobrzański: 

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

2) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 16,00zł; 

3) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym - 6,70zł; 

4) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - 3,20zł; 

5) od pozostałych budynków lub ich części od 
1m2 powierzchni użytkowej: 

a) budynki gospodarcze i inwentarskie indy-
widualnych właścicieli nieruchomości na 
terenie miasta i gminy - 2,99zł, 

b) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizację pożytku publicznego 
- 3,10zł, 

c) pozostałe budynki i garaże - 5,72zł; 

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

b) pod jeziorami, zajętych pod 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 organizację pożyt-
ku publicznego - 0,12zł za 1m2 powierzch-
ni; 

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

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) budynki lub ich części przydzielone do bez-
płatnego użytkowania osobie, która przekaza-
ła  w zamian za emeryturę lub rentę gospo-
darstwo rolne państwu, jeżeli nie są wynajęte 
lub wydzierżawione, a także działki gruntu 
przydzielone do bezpłatnego użytkowania ta-
kiej osobie; 

2) nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek 
budżetowych, zakładów budżetowych, insty-
tucji kultury oraz sołectw powiązanych z bu-
dżetem gminy z wyjątkiem budynków lub ich 
części oraz gruntów wynajętych lub wydzier-
żawionych na prowadzenie działalności go-
spodarczej oraz obiekty, w których prowadzi 
się działalność kulturalną wsi; 

3) budowle służące przesyłaniu energii elektry-
cznej, linie energetyczne przesyłowe, rurocią-
gi i przewody sieci rozdzielczej wody, budow-
le służące do odprowadzania i oczyszczenia 
ścieków będące własnością gminy a dane  
w trwały zarząd gminnym jednostkom orga-
nizacyjnym; 

4) budowle rurociągi i przewody sieci rozdziel-
czej wody, budowle służące do odprowadza-
nia ścieków, grunty zajęte pod w/w budowle 
będące własnością gminy, a przekazane nie-
odpłatnie w użytkowanie do realizacji zadań 
w zakresie gospodarki komunalnej; 

5) grunty niesklasyfikowane leżące pod budyn-
kami gospodarczymi lub ich częściami poło-
żone na gruntach gospodarstw rolnych służą-
ce wyłącznie działalności rolniczej; 

6) grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmen-
tarze; 

7) nieruchomości zajęte na potrzeby straży po-
żarnych; 

8) grunty pod wodami powierzchniowymi, sto-
jącymi oznaczone symbolem Ws. 

§ 2. 1. Ustala się roczną składkę podatku od po-
siadania psów na terenie gminy Nowogród Bo-
brzański: 

a) od jednego psa podlegającego opodatko-
waniu - 20zł, 

b) od każdego następnego psa podlegające-
go opodatkowaniu - 10zł. 

2. Podatek pobiera się w wysokości połowy 
stawek, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 
30 czerwca roku podatkowego. 

3. Podatek płatny jest z góry bez wezwania do 
31 marca lub w ciągu dwóch tygodni od wejścia  
w posiadanie psa. 

4. Powierza się obliczenie i pobór podatku od 
posiadania psa oraz rejestrację: 

1) Miejsko Gminnemu Zakładowi Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w odniesieniu do 
właścicieli psów mieszkających w obiektach 
będących pod jego zarządem; 

2) Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Wła-
snościowej w Nowogrodzie Bobrzańskim w od-
niesieniu do właścicieli psów zamieszkałych  
w budynkach, którymi administruje; 

3) zakładom pracy i innych jednostkom organi-
zacyjnym w odniesieniu do właścicieli psów 
zamieszkałych w budynkach, którymi admini-
strują. 

5. Wpłaty podatku można dokonywać bezpo-
średnio na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu 
Miejskiego. 

6. Jednostkom wykonującym czynności okre-
ślone w ust. 4 przysługuje wynagrodzenia w wy-
sokości 20% wpływów. 

§ 3. Do wymiaru, poboru i egzekucji podatków 
wprowadzonych niniejszą uchwałą mają zastoso-
wanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. 
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/226/05 Rady 
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 li-
stopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości, od posiadania 
psów i zasad poboru podatku od posiadania psów. 

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

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie 
Bobrzańskim. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Walencik 
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UCHWAŁA NR III/9/06 
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.),  
w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów  
z dnia 27 października 2006r. w sprawie wysokości 
górnych stawek kwotowych w podatkach i opła-
tach lokalnych (M. P. Nr 75, poz.758) i obwieszcze-
niem Ministra Finansów z dnia 19 października 
2006r. w sprawie podatku od środków transpor-
towych obowiązujących w 2007r. (M. P. Nr 72,  
poz. 721) uchwala się co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transporto-
wych wynoszą rocznie: 

1) od autobusu w zależności od liczby miejsc: 

a) poniżej 15 miejsc - 304zł, 

b) równej 15 miejsc a poniżej 30 miejsc - 392zł, 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 842zł; 

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

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 134zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 163zł, 

c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 218zł, 

d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 369zł; 

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
- stawki podatku określa załącznik Nr 1 do 
uchwały; 

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

12 ton: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 219zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 288zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 330zł; 

5) 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; 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego - 168zł; 

7) 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 - stawki podatkowe określa 
załącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w No-
wogrodzie Bobrzańskim Nr XXXIII/227/05 z dnia  
17 listopada 2005r.  

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego, a określone w niej 
stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2007r. 

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bo-
brzańskim. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Walencik 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/9/06 

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyższej 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 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 369 426 
13 14 384 479 
14 15 419 592 
15  593 1.332 

Trzy osie 
12 17 369 426 
17 19 419 592 
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 III/9/06 
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim 

z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowane-

go do używania łącznie z naczepą 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 zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawiesze-

niem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2  4 

Dwie osie 
12 18 284 319 
18 25 319 513 
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1 2 3 4 
25 31 598 980 
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 III/9/06 
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim 

z dnia 14 grudnia 2006r. 

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

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów:  

naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy  
(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 
1 2 3 4 

Jedna oś 
12 18 190 213 
18 25 213 342 
25  342 600 

    
Dwie osie 

12 18 188,73 277,90 
18 25 550,60 763,17 
25 31 763,17 1.159,26 
31  1.031,72 1.526,32 

Trzy osie 
12 40 607,63 846,11 
40  846,11 1.149,93 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/13/06 
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, 
Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441,  

z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 5 
ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska we 
Wschowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                     poz. 2082, 2083 
Województwa Lubuskiego Nr 115 
 

 

 

9177 

nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,65 zł od 1m2 powierzchni, z wyjąt-
kiem: 

- położonych w strefie aktywności gospo-
darczej, określonej w uchwale Rady Miej-
skiej we Wschowie Nr XLIII/413/06 z dnia 
13 września 2006r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla strefy aktywności go-
spodarczej we Wschowie (Dz. Urz. Wo-
jewództwa Lubuskiego Nr 92 poz. 1702  
z dnia 30 października 2006r.), dla których 
obowiązuje stawka 0,20zł od 1m2, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 0,17zł od 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,54 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej w zależności 
od położenia w strefach, o których mowa 
w załączniku do niniejszej uchwały: 

- położonych w strefie IA: - 17,70zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

- położonych w strefie IB: - 17,20zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

- położonych w strefie II: - 15,70zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, z wyjątkiem: 

- budynków lub ich części związanych  
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej położonych w strefie aktywności go-
spodarczej, określonej w uchwale Rady 
Miejskiej we Wschowie Nr XLIII/413/06  
z dnia 13 września 2006r w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla strefy 
aktywności gospodarczej we Wschowie 
 

 

 

 

       (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 92 
poz. 1702 z dnia 30 października 2006r.), 
dla których  obowiązuje stawka 5,00zł od 
1m2  powierzchni użytkowej, 

- aptek, dla których niezależnie od poło-
żenia obowiązuje stawka 17,70zł od 1m2 

powierzchni użytkowej, 

- lokali gastronomicznych, dla których nie-
zależnie od położenia obowiązuje stawka 
9,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

- stołówek prowadzonych przez przedsię-
biorców na terenie szkół i przedszkoli, 
dla których niezależnie od położenia 
obowiązuje stawka 1,00zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym - 5,15zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - 3,60zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

e) pozostałych - 6,00zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, z wyjątkiem: 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publiczne-
go - 3,00zł od 1m2 powierzchni użytko-
wej, 

- stanowiących własność (współwłasność) 
rencistów i emerytów, którzy przekazali 
swoje gospodarstwa rolne w zamian za 
świadczenia uregulowane w ustawie  
o ubezpieczeniu społecznym rolników 
lub renty strukturalne - 3,00zł od 1m2 
powierzchni użytkowej; 

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

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/359/05 Rady 
Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r.  
w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od 
nieruchomości. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Wschowa. 

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

Wiceprzewodniczący Rady 
Krzysztof Czopek 
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Załącznik 
do uchwały Nr III/13/06 

Rady Miejskiej we Wschowie 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
1. Miasto i Gminę Wschowa dzieli się na na-

stępujące strefy: 

1) strefa I A - obejmująca następujące ulice: 

- ul. Niepodległości w całości, 

- ul. Bohaterów Westerplatte - od ul. Nie-
podległości do skrzyżowania z ul. Poczto-
wą i ul. Garbarską; 

2) strefa IB- obejmująca następujące ulice: 

- ul. Bohaterów Westerplatte - pozostała 
część, 

- ul. Ks. A. Kostki - od skrzyżowania z ul. Da-
szyńskiego do ul. Nowej, 

- ul. Daszyńskiego - od skrzyżowania z ul. Nie-
podległości do ul. Polnej, 

- ul. Pocztowa, 

- ul. Powstańców Wlkp., 

- ul. Rynek, 

- ul. Łazienna, 

- ul. Głogowska, 

- ul. Ratuszowa, 

- PI. Zamkowy, 

- ul. Kilińskiego, 

- ul. Cicha, 

- PI. Grunwaldu; 

3) strefa II - obejmująca ulice nie wymienione  
w ppkt 1 i 2. 

2. Tereny wiejskie zalicza się do II strefy. 
 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/14/06 
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

 
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 2002r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, 
Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441,  
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz 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) Rada Miejska we Wschowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) piwnice i strychy; 

2) budynki pozostałe łub ich części, inne niż wy-
mienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a - d ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych, należące do emerytów lub ren-
cistów, którzy przekazali swoje gospodarstwa 

na rzecz Skarbu Państwa. Zwolnienie nie doty-
czy przedmiotów opodatkowania zajętych na 
działalność gospodarczą; 

3) grunty, budowle, budynki lub ich części zajęte 
na prowadzenie domów pomocy społecznej  
i jednostek ochotniczych straży pożarnych; 

4) grunty, budowle i budynki lub ich części zaję-
te na potrzeby gminnych jednostek budżeto-
wych i instytucji kultury, realizujących zada-
nia w zakresie pomocy społecznej, kultury, 
kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Zwolnie-
nie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania 
zajętych na działalność gospodarczą. 

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

Wiceprzewodniczący Rady 
Krzysztof Czopek 
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UCHWAŁA NR III/15/06 
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, 
Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 
poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) 
oraz art. 15 i art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lo-
kalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844), Rada 
Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się stawkę dzienną opłaty tar-
gowej, pobieranej od osób fizycznych, osób praw-
nych oraz jednostek organizacyjnych nie mających 
osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na 
targowisku miejskim we Wschowie, w następują-
cej wysokości: 

1) przy sprzedaży z wozu konnego, pojazdu silni-
kowego, przyczepy za 1m2 zajętej powierzchni: 
- 4,00zł; 

2) przy sprzedaży ze straganów stałych i przy sto-
łach zadaszonych za 1m2 zajętej powierzchni:  
- 3,50zł; 

3) przy sprzedaży na wyznaczonym placu nieza-
daszonym za 1m2 zajętej powierzchni: - 2,50zł. 

2. Określa się stawkę dzienną opłaty targowej  
w miejscach, w których prowadzony jest handel na 
terenie sołectw Gminy Wschowa, przy sprzedaży za 
1m2 zajętej powierzchni w wysokości: - 2,50zł. 

§ 2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może 

przekroczyć kwoty 618,33zł. 

§ 3. Dzienną opłatę targową pobiera się w dro-
dze inkasa. 

1. Na inkasenta opłaty targowej w mieście 
Wschowa wyznacza się Spółkę Komunalną Wscho-
wa Sp. z o.o., a na terenach wiejskich - sołtysów wsi. 

2. Opłaty pobrane w mieście Wschowa wpła-
cane są następnego dnia roboczego po każdym 
dniu targowym w kasie Urzędu Miasta i Gminy 
Wschowa lub na rachunek bankowy Urzędu, na-
tomiast opłaty pobrane na wsi - wpłacane są do 
kasy Urzędu Miasta i Gminy w terminie do dziesią-
tego dnia po upływie miesiąca, w którym została 
pobrana. 

3. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 15% zain-
kasowanej kwoty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Wschowa. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/361/05 Rady 
Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r.  
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek 
opłaty targowej i sposobu jej poboru. 

§ 6. 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 2007 roku. 

Wiceprzewodniczący Rady 
Krzysztof Czopek

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/16/06 
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej 

 
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 2002r. Nr 23 

poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, 
Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 
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poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 
z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 19 
pkt 1 lit. b i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. 
Nr 121 poz. 844) Rada Miejska we Wschowie uchwa-
la, co następuje: 

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejsco-
wej pobieranej od osoby fizycznej, przebywającej 
czasowo dłużej niż jedną dobę w celach turystycz-
nych, wypoczynkowych, zdrowotnych lub szkole-
niowych, w miejscowościach Lgiń i Wygnańczyce: 

1) w miesiącu lipcu i sierpniu - w kwocie 1,00zł; 

2) w miesiącu czerwcu i wrześniu - w kwocie 
0,50zł. 

§ 2. 1. Opłata miejscowa jest pobierana w dro-
dze inkasa. 

2. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowią-
zanych do jej poboru wyznacza się właścicieli lub 
dzierżawców hoteli, moteli, pensjonatów, domów 
wczasowych, wypoczynkowych lub schronisk, cam-
pingów, pól biwakowych albo podobnych obiektów 

usługowych, w których przebywają czasowo osoby 
podlegające opłacie. 

3. Ustala się wynagrodzenie inkasentów z tytu-
łu poboru opłaty miejscowej w wysokości 15% 
skasowanych kwot. 

4. Środki uzyskane z tytułu opłaty miejscowej 
pobranej w drodze inkasa przekazywane są do 
kasy Urzędu Miasta i Gminy w terminie do dziesią-
tego dnia po upływie miesiąca, w którym została 
pobrana. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/265/04 Rady 
Miejskiej we Wschowie z dnia 13 grudnia 2004 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek i terminów 
płatności opłaty miejscowej. 

§ 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 2007 roku. 

Wiceprzewodniczący Rady 
Krzysztof Czopek 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/17/06 
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,  
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 6 
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136,  
poz. 969) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wy-
miaru podatku rolnego, ogłoszoną w Komunikacie 

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), z kwoty 35,52zł za  
1 kwintal do kwoty 27,88zł za 1 kwintal. 

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

Wiceprzewodniczący Rady 
Krzysztof Czopek
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UCHWAŁA NR III/18/06 
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 
poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, 
z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. 
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 
poz. 128, Nr 181 poz. 1337)) oraz art. 10, art. 12b 
ust. 4, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U.  
z 2006r. Nr 121 poz. 844) Rada Miejska we Wscho-
wie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek po-
datku od środków transportowych na terenie mia-
sta i gminy Wschowa: 

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

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 

- wyprodukowanego do roku 1999 włącz-
nie - 615zł, 

- wyprodukowanego po roku 1999 - 555zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 

- wyprodukowanego do roku 1999 włącz-
nie - 640zł, 

- wyprodukowanego po roku 1999 - 580zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 

- wyprodukowanego do roku 1999 włącz-
nie - 930zł, 

- wyprodukowanego po roku 1999 - 870zł; 

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  
- wg załącznika Nr 1; 

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) wyprodukowane do roku 1999 włącznie  
- 1.030zł, 

b) wyprodukowane po roku 1999 - 930zł; 

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 - wg załącznika Nr 2; 

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 działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego: 

a) wyprodukowanych do roku 1999 włącznie 
- 790zł, 

b) wyprodukowanych po roku 1999 – 700zł; 

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 - wg załącznika Nr 3; 

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

a) mniejszej niż 20 miejsc: 

- wyprodukowanych do roku 1999 włącz-
nie - 915zł, 

- wyprodukowanych po roku 1999 - 825zł, 

b) równej lub wyższej niż 20 miejsc i mniej-
szej niż 30 miejsc: 

- wyprodukowanych do roku 1999 włącz-
nie - 1.235zł, 

- wyprodukowanych po roku 1999 - 1.155zł, 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 

- wyprodukowanych do roku 1999 włącz-
nie - 1.440zł, 

- wyprodukowanych po roku 1999 - 1.340zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/360/05 Rady 
Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Wschowa. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo- 
 

 

jewództwa Lubuskiego a określone w niej stawki 
obowiązują od dnia 1 stycznia 2007r. 

Wiceprzewodniczący Rady 
Krzysztof Czopek 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr III/18/06 
Rady Miejskiej we Wschowie 

z dnia 14 grudnia 2006r. 
 

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o do-
puszczalnej 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 pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-

ważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 15 620 720 
15  770 1.290 

Trzy osie 
12 21 740 815 
21  1.050 1.625 

Cztery osie i więcej 
12 29 1.075 1.710 
29  1.710 2.258 

 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr III/18/06 

Rady Miejskiej we Wschowie 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balasto-

wego 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 pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 780 865 
18 31 930 990 
31  1.455 1.784 

Trzy osie i więcej 
12 40 1.285 1.775 
40  1.775 2.348 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr III/18/06 

Rady Miejskiej we Wschowie 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od przyczep i naczep o dopuszczal-

nej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna  
masa całkowita zespołu  

pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa 
ciągnik balastowy + przycze-

pa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-

noważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12  465 590 
Dwie osie 

12 36 875 1.330 
36  1.185 1.750 

Trzy osie i więcej 
12  980 1.320 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/7/06 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40, ust. 1, 
art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 5, ust. 1, ust. 2, ust. 3 , art. 6 ust. 12, art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844) 
i w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów  
z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości 
górnych granic stawek kwotowych w podatkach  
i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, poz.758) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomo-
ści: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntowi budynków-

od 1m2 powierzchni - 0,59zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrownie wodne - od 1ha 
powierzchni - 3,65zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - od 1m2 powierzchni - 0,18zł; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej - 0,48zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 14,39zł, 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                     poz. 2082, 2083 
Województwa Lubuskiego Nr 115 
 

 

 

9184 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 8,66zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 3,75zł, 

e) pozostałych - od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 3,79zł w tym: 

- garaży, z wyjątkiem zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej - od 
1m2 powierzchni użytkowej - 5,81zł, 

- budynków i ich części na terenie wsi  
- od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,39zł, 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego  
- od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,39zł; 

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

§ 2. Zwalnia się z podatku: 

a) kąpielisko miejskie, 

b) obiekty przeznaczone na potrzeby prowadze-
nia działalności w zakresie walki z bezrobo-
ciem, 

c) nieruchomości Gminy związane z obsługą za-
dań z zakresu: 

- opieki społecznej, 

- ochrony przeciwpożarowej, 

- kultury, 

- kultury fizycznej i sportu. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od nieru-
chomości w drodze inkasa od osób fizycznych za-
mieszkałych na terenie wsi. 

2. Pobór inkasa realizowany będzie przez soł-
tysów. 

3. Ustala się wynagrodzenie w wysokości 8% 
od pobranych należności. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/168/05 Rady 
Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 
2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Bytomia Odrzańskiego. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Chmielewski 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/8/06 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 10 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze 
zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transporto-
wych rocznie wynoszą: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1993 
roku włącznie: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 371, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 623, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 743; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1993 
roku: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 338, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 563, 

c) powyżej 9 toni poniżej 12 ton – 675; 

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

4) 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 wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 
1993 roku włącznie: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 866, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.095, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton włącznie  
- 1.419; 

5) 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 wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 
1993 roku włącznie: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 789, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 996, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton włącznie  
- 1.289; 

6) 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; 

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wy-
produkowane do dnia 31 grudnia 1993 roku  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 743, 

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 866, 

8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-

jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wy-
produkowane po dniu 31 grudnia 1993 roku  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 675, 

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton – 789; 

9) 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, stawki podatkowe określa 
załącznik Nr 3 do uchwały; 

10) od autobusu wyprodukowanego do dnia  
31 grudnia 1993 roku w zależności od liczby 
miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 866, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.095; 

11) od autobusu wyprodukowanego po dniu  
31 grudnia 1993 roku w zależności od liczby 
miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 789, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 996. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/169/05 Rady 
Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 
2005r. w sprawie podatku od środków transpor-
towych. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Chmielewski 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/8/06 

Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 
z dnia 15 grudni 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie cał-

kowitej 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 zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawiesze-

niem uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 787 811 
13 14 811 835 
14 15 835 860 
15  860 1.315 

Trzy osie 
12 17 811 835 
17 19 835 860 
19 21 860 885 
21 23 885 1.065 
23 25 1.065 1.656 
25  1.065 1.656 

Cztery osie i więcej 
12 25 835 860 
25 27 860 1.094 
27 29 1.094 1.738 
29 31 1.737 2.527 
31  1.737 2.527 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr III/8/06 
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 15 grudni 2006r. 
 

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych 
do użytkowania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyż-

szej 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 zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawiesze-

niem uznanym za równoważne 

Inne systemy za-
wieszenia osi jezd-

nych 
Dwie osie 

12 18 1.471 1.515 
18 25 1.515 1.560 
25 31 1.560 1.605 
31  1.605 2.035 
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1 2 3 4 
Trzy osie 

12 40 1.515 1.809 
40  1.809 2.527 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr III/8/06 
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 15 grudni 2006r. 
 

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton 

 
Liczba osi 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 zawie-
szeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za rów-
noważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna oś 
12 18 893 928 
18 25 928 947 
25  947 974 

Dwie osie 
12 28 928 947 
28 33 947 974 
33 38 974 1.357 
38  1.208 1.786 

Trzy osie 
12 38 1.034 1.065 
38  1.065 1.345 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/9/06 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 14 
ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2006r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.) i w związku z obwieszczeniem 
Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. 
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwo-
towych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, 
poz. 758) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustała się wysokość rocznej stawki podatku 
od posiadania psów w wysokości 25,00zł od każde-
go psa. 

§ 2. Podatek płatny jest bez wezwania do 15 ma-
ja każdego roku podatkowego lub w ciągu dwóch 
tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa. 

§ 3. Podatek pobiera się w połowie stawki, je-
żeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca 
roku podatkowego. 
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§ 4. Podatek od posiadania psów pobierają:  

a) na terenie miasta: 

- Strażnik Miejski, 

b) na terenie sołectw: 

- sołtysi. 

§ 5. Za pobór podatku od posiadania psów in-
kasentowi przysługuje wynagrodzenia w wysoko-
ści 10% zainkasowanej kwoty. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/170/05 z dnia 
14 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości 

stawek, określenia zasad poboru podatku od po-
siadania psa. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego, określone w niej stawki obowiązu-
ją od dnia 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Chmielewski 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/10/06 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 2 pkt 8, 
art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz.1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 15, 16 i 19 
pkt 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fi-
zycznych, osób prawnych oraz od jednostek orga-
nizacyjnych nie mających osobowości prawnej 
dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

§ 2. Ustala się następujące stawki dzienne opła-
ty targowej za prowadzenie działalności handlowej 
w wysokości: 

1) przy sprzedaży z samochodu osobowego  
- 5,70zł; 

2) przy sprzedaży z samochodu osobowego  
z przyczepą, samochodu ciężarowego do 2,5 to-
ny, wozu konnego, przyczepy ciągnikowej  
- 9,99zł; 

3) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego po-
wyżej 2,5 tony ładowności – 17,80zł; 

4) za zajęcie placu lub stoiska na sprzedaż pro-
wadzoną przez indywidualnych producentów 
sprzedających wytwory swojej produkcji i in-
ne np. ser, masło, jaja, miód, warzywa, jago-
dy, grzyby na powierzchni do 1m2 lub przy 
sprzedaży z kosza, wiadra, wózka ręcznego  
– 1,40zł; 

- na powierzchni powyżej 1m2 za każdy 1m2 

– 3,00zł; 

5) za zajęcie placu i stoiska na sprzedaż art. Prze-
mysłowych lub innych nie pochodzących z wła-
snej produkcji lub wykonywanie czynności 
rzemieślniczych za każdy m2 - 12,20zł. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej  
w drodze inkasa. 

2. Na inkasenta wyznacza się Mariusza Sękal-
skiego - Inspektora Straży Miejskiej w Bytomiu Od-
rzańskim. W przypadku jego nieobecności opłata 
pobierana będzie przez Joannę Paszkowską - pra-
cownika zatrudnionego na stanowisku ogólno - ad-
ministracyjnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu Od-
rzańskim. 

3. Za pobór opłat targowych inkasentowi przy-
sługuje wynagrodzenie w wysokości 8% od zain-
kasowanych kwot. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/171/05 Rady 
Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 
2005r. w sprawie wysokości dziennych stawek opła-
ty targowej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogło-
szeniu i podlega publikacji w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Chmielewski 
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UCHWAŁA NR III/8/06 
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 
oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844) Rada 
Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki w po-
datku od nieruchomości na 2007 rok:  

1) od budynków mieszkalnych lub ich części  
- 0,57zł od 1m2  powierzchni użytkowej; 

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 
- 18,60zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

3) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,75zł 
od 1m2  powierzchni użytkowej; 

4) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym - 8,66zł od 1m2  powierzchni użytkowej; 

5) od pozostałych budynków lub ich części,  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 6,23zł od 1m2  
powierzchni użytkowej; 

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

7) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,69zł od 1m2  powierzchni użyt-
kowej, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 0,25zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości 
grunty, budynki lub ich części oraz budowle i ich 
części będące własnością Gminy Lipinki Łużyckie, 
które nie zostały oddane w posiadanie w drodze 
umowy lub z innego tytułu prawnego osobom 
fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom or-
ganizacyjnym w tym spółce nie posiadającej oso-
bowości prawnej, a także jeżeli nie są w posiada-
niu tych osób lub jednostek bez tytułu prawnego.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/156/05 Rady 
Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 14 grudnia 2005 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości i zwolnień w tym podatku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Czaplicki 
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UCHWAŁA NR III/9/06 
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z te-

go podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 
i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844) Rada Gminy uchwala co nastę-
puje: 

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej od 3,5t i poniżej 12t, wypro-
dukowane do 31 grudnia 1995r. włącznie:  

a) od 3,5t do 5,5t włącznie - 331,40zł, 

b) powyżej 5,5t do 9t włącznie - 534,00zł, 

c) powyżej 9t i poniżej 12t - 662,70zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej od 3,5t i poniżej 12t wypro-
dukowane po dniu 31 grudnia 1995r. 

d) od 3,5t do 5,5t włącznie - 320,20zł, 

e) powyżej 5,5t do 9t włącznie - 546,10zł, 

f) powyżej 9t i poniżej 12t - 644,10zł; 

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

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12t  
- wyprodukowane do dnia 31 grudnia 1995r. 
włącznie: 

a) od 3,5t do 9t włącznie - 1.190,70zł, 

b) powyżej 9t, a poniżej 12t - 1.545,10zł; 

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12t wy-
produkowane po dniu 31 grudnia 1995r. 

a) od 3,5t do 9t włącznie - 1.108,30zł, 

b) powyżej 9t, a poniżej 12 - 1.448,70zł; 

6) 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 
12t, stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 
do uchwały; 

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7t i poniżej 12t wyprodu-
kowane do 31 grudnia 1995r. z wyjątkiem  
- związanych wyłącznie z działalnością rolni-
czą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego: 

a) od 7t do 10t włącznie - 1.174,10zł, 

b) powyżej 10t, a poniżej 12t - 1.323,00zł; 

8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7t i poniżej 12t wyprodu-
kowane po dniu 31 grudnia 1995r., z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego: 

a) od 7t do 10t włącznie - 1.050,00zł, 

b) pow. 10t, a poniżej 12t - 1.174,10zł; 

9) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, stawki podatkowe określa 
załącznik Nr 3 do uchwały; 

10) od autobusu wyprodukowanego do dnia  
31 grudnia 1995r. włącznie, w zależności od 
liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.541,40zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.952,20zł; 

11) od autobusu wyprodukowanego po dniu  
31 grudnia 1995r. w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.174,10zł,  

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.257,20zł. 
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§ 2. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych autobusy wykorzystywane wyłącznie 
do przewozu dzieci szkolnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Lipinki Łużyckie. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/157/05 Rady 
Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 14 grudnia 2005 
roku w sprawie określenia wysokości stawek podat-

ku od środków transportowych i zwolnień w tym 
podatku. 

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

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Czaplicki

 

 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/9/06 

Rady Gminy Lipinki Łużyckie 
z dnia 15 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 zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy  
zawieszania osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 896,10 1.050,00 
13 14 1.050,00 1.153,00 
14 15 1.153,00 1.212,50 
15  1.212,50 1.750,00 

Trzy osie 
12 17 896,10 1.050,00 
17 19 1.050,00 1.153,00 
19 21 1.153,00 1.212,50 
21 23 1.212,50 1.750,00 
23 25 1.750,00 1.793,40 
25  1.750,00 1.793,40 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.345,30 1.387,50 
25 27 1.387,50 1.622,10 
27 29 1.622,10 1.750,00 
29 31 1.750,00 2.527,70 
31  1.750,00 2.527,70 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr III/9/06 

Rady Gminy Lipinki Łużyckie 
z dnia 15 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 rów-

nej 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 pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy  
zawieszania osi  

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 1.174,10 1.259,70 
18 25 1.260,00 1.323,00 
25 31 1.323,00 1.452,10 
31  1.462,40 1.953,70 

Trzy osie 
12 40 1.331,70 1.839,30 
40  1.845,50 2.527,70 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr III/9/06 
Rady Gminy Lipinki Łużyckie 

z dnia 15 grudnia 2006r. 
 

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy  

(w tonach) 
Nie mniej niż Mniej niż 

Stawka podatku (w złotych) 

Jedna oś 
12 18 1.130,60 1.216,20 
18 25 1.261,20 1.301,90 
25  1.301,90 1.536,40 

Dwie osie 
12 28 1.025,10 1.045,00 
28 33 1.045,00 1.237,30 
33 38 1.237,30 1.378,80 
38  1.334,20 1.814,50 

Trzy osie 
12 38 981,70 1.006,50 
38  1.006,50 1.367,70 
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UCHWAŁA NR III/10/06 
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie podatku od posiadania psów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Stawka roczna podatku od posiadania 
psów wynosi 27,00zł od każdego psa.  

2. Podatek płatny jest bez wezwania w terminie 
do 30 czerwca roku podatkowego lub w terminie 
14 dni od daty wejścia w posiadanie psa. Wpłat 
podatku od posiadania psów dokonuje się w kasie 
Urzędu Gminy w Lipinkach Łużyckich. 

3. Podatek pobiera się w wysokości 50% stawki 

jeżeli posiadanie psa nastąpiło po dniu 30 czerw-
ca. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/158/05 Rady 
Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 14 grudnia 2005 roku 
w sprawie podatku od posiadania psów. 

§ 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 ma zastosowanie do po-
datku należnego od 2007 roku. 

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Czaplicki 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/11/06 
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art.1 9 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  
(t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844) Rada Gminy 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Opłatę targową pobiera się dziennie od 
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie mających osobowości praw-
nej dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

§ 2. 1. Ustala się wysokość dziennych stawek 
opłaty targowej: 

a) dzienna stawka opłaty targowej przy sprzeda-
ży z samochodów - 7,50zł, 

b) dzienna stawka opłaty targowej ze sprzedaży 
z ręki, wiadra, kosza, wózka ręcznego, stoisk  
- 4,20zł, 

c) dzienna stawka opłaty targowej przy sprzeda-

ży dokonywanej w obiektach nie złączonych 
trwale z gruntem – 1,50zł. 

2. Zarządza się pobór opłaty targowej w dro-
dze inkasa. Na inkasenta wyznacza się osobę fi-
zyczną tj. Panią Krystynę Bednarz. Za pobór i od-
prowadzanie opłaty targowej na rachunek gminy, 
inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wyso-
kości 10% zainkasowanej kwoty. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/159/05 Rady 
Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 14 grudnia 2005 roku 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej. 

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

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Czaplicki 
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UCHWAŁA NR III/8/06 
RADY GMINY LUBISZYN 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2007 

roku oraz określenie wzoru informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi) oraz art. 6 ust. 3, art. 6a ust.11 ustawy z dnia  
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednoli-
ty z 2006r. Dz. U. Nr 136 poz. 969 ze zmianami) oraz 
Komunikatu Prezesa GUS 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) uchwala się co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu 1 kwintala 
żyta ustaloną do obliczania podatku rolnego na 
obszarze Gminy Lubiszyn w 2006 roku z kwoty 
35,52zł do kwoty 31,00zł za 1 kwintal. 

§ 2. Wprowadza się wzór informacji o gruntach 
i deklaracji na podatek rolny według załącznika  
Nr 1 oraz załącznika Nr 2. 

§ 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 z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Jarosław Malinowski 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/08/06 
Rady Gminy Lubiszyn 

z dnia 15 grudnia 2006r. 

 

Urząd Gminy w Lubiszynie 
Plac Jedności Robotniczej 1 
66 – 433 Lubiszyn 

 

Informacja 
w sprawie podatku rolnego od gruntów dla osób fizycznych 

................................................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko) 

................................................................................................................................................................................ 
(adres podatnika) 

................................................................................................................................................................................ 
(NIP i PESEL) 

................................................................................................................................................................................ 
(miejsce położenia gruntów) 

................................................................................................................................................................................ 
(forma władania gruntem) 

................................................................................................................................................................................ 
(numer księgi wieczystej)    ( numer działki) 

 

Okoliczność powodująca konieczność złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

� powstanie obowiązku podatkowego 

� wygaśnięcie obowiązku podatkowego 

� zmiana w ciągu roku podatkowego 
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Opodatkowaniu podlegają (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

� użytki rolne poniżej 1ha (stawka podatku - 5q żyta) 

� grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego (stawka podatku – 2,5q żyta) 

W użytkowaniu pozostają także grunty w innych gminach 

� TAK 

� NIE 

 
Wypełnia organ podatkowy 

....................................................................... 

(data wpływu i podpis pracownika Urzędu)  

 

1. W wyniku wstępnej kontroli przypada : 

- do przypisu .................................................... 

- do odpisu ....................................................... 

 

Adnotacje urzędu: 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

........................................................................... 

                                       (data i podpis sprawdzającego) 

 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr III/08/06 
Rady Gminy Lubiszyn 

z dnia 15 grudnia 2006r. 

……………………………………………… 
      (pieczęć nagłówkowa podatnika) 

Urząd Gminy w Lubiszynie 
Plac Jedności Robotniczej 1 
66 – 433 Lubiszyn 

 

Deklaracja 
w sprawie podatku rolnego od gruntów od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek 
nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych, Agencji Nieruchomości Rolnych,  

a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 
 

................................................................................................................................................................................ 
(nazwa) 

................................................................................................................................................................................ 
(adres siedziby) 
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................................................................................................................................................................................ 

(NIP, REGON) 

................................................................................................................................................................................ 

(miejsce położenia gruntów) 

................................................................................................................................................................................ 

(forma władania gruntem) 

................................................................................................................................................................................ 

(nr księgi wieczystej)    (numer działki) 

 

Okoliczność powodująca konieczność złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

� powstanie obowiązku podatkowego 

� wygaśnięcie obowiązku podatkowego 

� zmiana w ciągu roku podatkowego 

Opodatkowaniu podlegają (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

� użytki rolne poniżej 1ha (stawka podatku - 5q żyta) 

� grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego (stawka podatku – 2,5q żyta) 

W użytkowaniu pozostają także grunty w innych gminach 

� TAK 

� NIE 
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Oznaczenia użytków gruntowych i klas gleboznawczych w ewidencji gruntów i budynków 

 
 

R – 
3A 

R – 
3B 

R – 
4A 

R – 
4B 

R - 5 R - 6 Ł - 3 Ł - 4 Ł - 5 Ł - 6 
Ps - 
3 

Ps - 
4 

Ps - 
5 

Ps - 
6 

Nie-
użytki 

Inne 

                

 

Adnotacje podatnika 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

............................. 
 
1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki orga-

nizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane złożyć właściwemu organowi gminy wykaz 
nieruchomości w terminie do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek ten 
powstał po tym dniu, w terminie  
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. 

2. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny – bez wezwania na rachunek właściwego budżetu 
gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 
marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. 

3. W razie niewykonania w całości albo w części zadeklarowanego zobowiązania podatkowego niniej-
sza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

 
Odpowiedzialność karno – skarbowa za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania 
podatkowego lub jego wysokość oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. 
 
 
 
............................................................... ..                                 .............................................                                                     
…..………………………… 
   (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej                                                      (kierownik jednostki)                                                                        
(główny księgowy) 
      za prawidłowe obliczenie podatnika) 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna - art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 
2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969  ze zmianami) 
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Podstawa prawna - art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze 
zmianami) 
 
 
 
 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych Ulgi w podatku od gruntów w zł 
Nie podlegająca przeliczeniu 
na hektary przeliczeniowe Miejscowość 

Ogółem 
Pod działami 
specjalnymi 

Inne  
grunty 

Podlegająca prze-
liczeniu na hektary 
przeliczeniowe 
Razem (2 - 3 - 4 ) 

Powierzchnia 
przeliczeniowa 

Stawka z 1ha 
przeliczenio-

wy w zł 

Wymiar podatku 
rolnego w zł 

(przed ulgami) 

Z tytułu nabycia lub 
przyjęcia w zago-
spodarowanie  

gruntów 

Inwestycje Inne 

Podatek rolny 
z gruntów  

po odliczeniu 
ulg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      77,50      

      77,50      

      77,50      

      77,50      

      77,50      

      77,50      

      77,50      

Razem            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                     poz. 2082, 2083 
Województwa Lubuskiego Nr 115 
 

 

 

9199 

Oznaczenia użytków gruntowych i klas gleboznawczych w ewidencji gruntów i budynków 

 
 

1) R – 
3A 

Własność 

2) R – 
3B 

Własność 

3) R – 
4A 

Własność 

4) R – 
4B 

Własność 

5) R – 
5 

Własność 

6) R – 
6 

Własność 

7) Ł – 
3 

Wła-
sność 

8) Ł – 
4 

Wła-
sność 

9) Ł – 
5 

Wła-
sność 

10) Ł – 
6 

Wła-
sność 

11) Ps – 
3 

Własność 

12) Ps – 
4 

Własność 

13) Ps – 
5 

Własność 

14) Ps – 
6 

Własność 

              

 
Las 

Własność 
Nieużytki 
Własność 

Inne 
Własność 

R – 3A 
Dzierżawa 

R – 3B 
Dzierżawa 

R – 4A 
Dzierżawa 

R – 4B 
Dzierżawa 

R – 5 
Dzierżawa 

R – 6 
Dzierżawa 

Ł – 3 
Dzierżawa 

Ł – 4 
Dzierżawa 

Ł – 5 
Dzierżawa 

Ł – 6 
Dzierżawa 

             

 
Ps – 3 

Dzierżawa 
Ps – 4 

Dzierżawa 
Ps – 5 

Dzierżawa 
Ps – 6 

Dzierżawa 
Las 

Dzierżawa 
Nieużytki 
Dzierżawa 

Inne 
Dzierżawa 

       

 

Adnotacje podatnika (proszę o podanie informacji na temat ulg z których korzysta podatnik wraz z terminem ich obowiązywania) 

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.............................. 
 

Odpowiedzialność karno – skarbowa za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokość oraz 
podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. 

 
 

  
...............................................................
.......... 

                                 (data i podpis podatnika) 
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Wypełnia organ podatkowy 

....................................................................... 
(data wpływu i podpis pracownika Urzędu)  
 
1. W wyniku wstępnej kontroli przypada : 

do przypisu .................................................... 

do odpisu ....................................................... 

 
Adnotacje urzędu: 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

........................................................................... 

                                        (data i podpis sprawdzającego) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                     poz. 2082, 2083 
Województwa Lubuskiego Nr 115 
 

 

 

9201 

2120 
 

UCHWAŁA NR III/9/06 
RADY GMINY LUBISZYN 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmiana-
mi) oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) 
Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie 
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesie-
niu do pomocy w ramach zasady de minimis  
(Dz. U. UE. L. Nr 10 poz. 30 z 2001r.) uchwala się 
co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości 
budynki lub ich części, budynki mieszkalne lub ich 
części oraz budowle zajęte na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej, w których rozpoczęto dzia-
łalność gospodarczą w danym roku podatkowym  
i utworzono co najmniej trzy nowe miejsca pracy. 

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 przy-
sługuje na okres 12 miesięcy licząc od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym rozpoczęto działalność gospodarczą. 

3. Utworzone miejsca pracy określone w ust. 1 
muszą być utrzymane przez co najmniej okres 
zwolnienia określony w ust. 2. 

4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości bu-
dynki lub ich części, budynki mieszkalne lub ich 
części oraz lokale związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej zajęte na pomieszczenia so-
cjalne, zajmujące nie więcej niż 10% powierzchni 
użytkowej zajmowanej na działalność gospodarczą. 

5. Zwalnia się z podatku od nieruchomości po-
zostałe budynki lub ich części, budowle i grunty 
związane z prowadzeniem działalności w zakresie 
produkcji i przesyłu wody oraz oczyszczania ście-
ków. 

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 stano-
wią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej  
(Dz. U. z 2004r. Nr 123, poz. 1291). 

§ 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 z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Jarosław Malinowski

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

 

2121 
 

UCHWAŁA NR III/10/06 
RADY GMINY LUBISZYN 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomo-

ściach i obiektach budowlanych, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na obszarze  
Gminy Lubiszyn 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) oraz art. 5 ust. 1, 3 i 4, art. 6 ust. 13, ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 ze zmianami), uchwala się co następuje : 

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wyno-
szą rocznie: 

1) od budynków mieszkalnych lub ich części  
- 0,53zł za 1m2  powierzchni użytkowej; 

2) od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
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budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodar-
czej: 

a) do 100m2 włącznie - 15,50zł za 1m2 powierz-
chni użytkowej, 

b) powyżej 100m2 - 13,50zł za 1m2 powierz-
chni użytkowej; 

3) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym - 7,88zł za 1m2  powierzchni użytkowej; 

4) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,20zł 
za 1m2  powierzchni użytkowej; 

5) od pozostałych budynków lub ich części w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego – 2,65zł za 1m2 po-
wierzchni użytkowej; 

6) od budowli 2% ich wartości ustalonej na dzień 
1 stycznia roku podatkowego, stanowiącą pod-
stawę obliczania amortyzacji w tym roku,  
a w przypadku budowli całkowicie zamorty-
zowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, 
w którym dokonano odpisu amortyzacyjnego; 

7) od gruntów zajętych na pola golfowe 0,30zł 
za 1m2  powierzchni; 

8) od gruntów związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej z wyjątkiem wymienio-
nych w pkt 7, bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków 

a) do 1ha włącznie - 0,55zł za 1m2 powierz-
chni, 

b) powyżej 1ha - 0,40zł za 1m2  powierzchni; 

9) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych - 3,65zł za 1ha  powierzchni; 

10) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego. 0,11zł za 1m2  powierzchni. 

§ 2. Określa się wzory informacji o nierucho-
mościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji 
jak w załączniku Nr 1 i w załączniku Nr 2. 

§ 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 z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Jarosław Malinowski

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/10/06 
Rady Gminy Lubiszyn 

z dnia 15 grudnia 2006r. 
 

Urząd Gminy w Lubiszynie 
Plac Jedności Robotniczej 1 
66 – 433 Lubiszyn 

 
Informacja 

w sprawie określenia nieruchomości oraz obiektów budowlanych w podatku od nieruchomości  
dla osób fizycznych 

 
................................................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 
................................................................................................................................................................................ 

(data urodzenia) 
................................................................................................................................................................................ 

(adres podatnika) 
................................................................................................................................................................................ 

(NIP, PESEL) 
................................................................................................................................................................................ 

(położenie nieruchomości) 
................................................................................................................................................................................ 

(forma władania)    ( numer działki) 
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Okoliczność powodująca konieczność złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

� powstanie obowiązku podatkowego 
� wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
� zmiana w ciągu roku podatkowego 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Powierzchnia  

opodatkowania 
Stawka 
podatku 

Kwota 
podatku 

1. Budynki mieszkalne lub ich części : 
- pom. o wys. od 1,4 do 2,2m 
- pom. o wys. powyżej 2,2m 

Powierzchnia użytkowa 
.............................. m2 

.............................. m2 

  

2. Budynki lub ich części związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą oraz budynki mieszkal-
ne lub ich części zajęte na prowadzenie działalno-
ści innej niż działalność wymieniona w pkt 3 

- do 100m2 włącznie 
- powyżej 100m2  

 
 
 

Powierzchnia użytkowa 
.............................. m2 

.............................. m2 

  

3. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-
riałem siewnym 

Powierzchnia użytkowa 
.............................. m2 

  

4. Pozostałe budynki lub ich części wykorzystywane 
na cele inne niż wymienione w pkt 1, 2 i 3  

Powierzchnia użytkowa 
.............................. m2 

  

5. Lokale zajęte na pomieszczenia socjalne Powierzchnia użytkowa 
.............................. m2 

  

6. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych 

Powierzchnia użytkowa 
.............................. m2 

  

7. Budowle – 2% ich wartości ............................... zł   
8. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, 

retencyjne lub elektrownie wodne 
Powierzchnia użytkowa 
.............................. m2 

  

9. Grunty zajęte na pola golfowe Powierzchnia użytkowa 
.............................. m2 

  

10. Grunty związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków 

- do 1ha włącznie  
- powyżej 1ha 

 
 

Powierzchnia użytkowa 
.............................. m2 

.............................. m2 

  

11. Grunty pozostałe  
- niesklasyfikowane 
- sklasyfikowane 

Powierzchnia użytkowa 
.............................. m2 

.............................. ha fiz. 

  

12. Budynki lub budowle zwolnione z płatności po-
datku tytułem: ........................................................ 
.................................................................................. 

Powierzchnia użytkowa 
.............................. m2 

  

13. Grunty zwolnione z płatności podatku tytułem: 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

Powierzchnia użytkowa 
.............................. m2 

  

  Razem X  
 

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwa-
nia obowiązku podatkowego, w terminie do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku po-
datkowego. 

2. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi gminy wykaz nieruchomości w terminie 
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku po-
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datkowego w zakresie podatku od nieruchomości oraz informować ten organ o zaistnieniu zmian  
w terminie 14 dni od ich zaistnienia. 

3. Podstawę opodatkowania stanowi: 

a) dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa, 

b) dla budowli – ich wartość określona według zasad przewidzianych w odrębnych przepisach dla ce-
lów amortyzacji chociażby były one zamortyzowane, 

c) dla gruntów – powierzchnia tych gruntów: 

- za powierzchnię użytkową budynku uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości 
ścian na wszystkich kondygnacjach bez klatek schodowych i szybów dźwigowych, 

- do pomieszczeń związanych z działalnością gospodarczą należą: pomieszczenia produkcyjne, 
biura i wiaty, itp. 

- powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz kondygnacji o wysokości od 1,40m do 2,20m zali-
cza się do powierzchni użytkowej w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40m powierzch-
nię tę pomija się – również piwnicę i strychy. 

Odpowiedzialność karno – skarbowa za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania 
podatkowego lub jego wysokość oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. 

Podstawa prawna – art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku 
(tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zmianami). 

 

                                                                                                                         ………………………………………. 

                                                                                                                                (data i podpis podatnika) 

 

Wypełnia organ podatkowy 

....................................................................... 

(data wpływu i podpis pracownika Urzędu)  

 

1. W wyniku wstępnej kontroli przypada : 

- do przypisu .................................................... 

- do odpisu ....................................................... 

 

Adnotacje urzędu: 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                                                        ........................................................................... 

                                                                                                   (data i podpis sprawdzającego) 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr III/10/06 
Rady Gminy Lubiszyn 

z dnia 15 grudnia 2006r. 
........................................................ 
(pieczęć nagłówkowa podatnika) 

Urząd Gminy w Lubiszynie 
Plac Jedności Robotniczej 1 
66 – 433 Lubiszyn 

 
Deklaracja 

w sprawie określenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w podatku od nieru-
chomości dla osób prawnych 

................................................................................................................................................................................ 
(nazwa) 

................................................................................................................................................................................ 
(adres siedziby) 

................................................................................................................................................................................ 
(NIP, REGON) 

 
Okoliczność powodująca konieczność złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
� powstanie obowiązku podatkowego 
� wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
� zmiana w ciągu roku podatkowego 
 
1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki orga-

nizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane złożyć właściwemu organowi gminy wykaz 
nieruchomości w terminie do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek ten 
powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie 
tego obowiązku. 

2. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania na rachunek właściwego 
budżetu gminy za poszczególne miesiące w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. 

3. Podstawę opodatkowania stanowi: 

a) dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa, 

b) dla budowli – ich wartość określona według zasad przewidzianych w odrębnych przepisach dla ce-
lów amortyzacji chociażby były one zamortyzowane, 

c) dla gruntów – powierzchnia tych gruntów: 

- za powierzchnię użytkową budynku uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości 
ścian na wszystkich kondygnacjach bez klatek schodowych i szybów dźwigowych, 

- do pomieszczeń związanych z działalnością gospodarczą należą: pomieszczenia produkcyjne, 
biura i wiaty, itp. 

- powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz kondygnacji o wysokości od 1,40m do 2,20m zali-
cza się do powierzchni użytkowej w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40m powierzch-
nię tę pomija się – również piwnicę i strychy. 

W razie niewykonania w całości albo w części zadeklarowanego zobowiązania podatkowego niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

Odpowiedzialność karno – skarbowa za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania 
podatkowego lub jego wysokość oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. 

………………………………………………..                …………………………...         ………………………………. 
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej                  (kierownik jednostki)                 (główny księgowy) 
   za prawidłowe obliczenie podatnika) 
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Lp. Wyszczególnienie 
Powierzchnia  

opodatkowania 
Stawka  
podatku 

Kwota 
podatku 

1. Budynki mieszkalne lub ich części: 
- pom. o wys. od 1,4 do 2,2m 
- pom. o wys. powyżej 2,2m 

Powierzchnia użytkowa 
.................................. m2 

.................................. m2 

  

2. Budynki lub ich części związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą oraz budynki mie-
szkalne lub ich części zajęte na prowadzenie 
działalności innej niż działalność wymieniona 
w pkt 3 
- do 100m2 włącznie 
- powyżej 100m2  

 
 
 
 

Powierzchnia użytkowa 
.................................. m2 

.................................. m2 

  

3. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie 
działalności w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym 

Powierzchnia użytkowa 
.................................. m2 

  

4. Pozostałe budynki lub ich części wykorzysty-
wane na cele inne niż wymienione w pkt 1, 2  
i 3 

Powierzchnia użytkowa 
.................................. m2 

  

5. Lokale zajęte na pomieszczenia socjalne  Powierzchnia użytkowa 
.................................. m2 

  

6. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie udziela-
nia świadczeń zdrowotnych 

Powierzchnia użytkowa 
.................................. m2 

  

7. Budowle – 2% ich wartości .................................... zł   
8. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wod-

ne, retencyjne lub elektrownie wodne 
Powierzchnia użytkowa 
.................................. m2 

  

9. Grunty zajęte na pola golfowe Powierzchnia użytkowa 
.................................. m2 

  

10. Grunty związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
- do 1ha włącznie 
- powyżej 1ha 

 
 

Powierzchnia użytkowa 
.................................. m2 

.................................. m2 

  

11. Grunty pozostałe  
- niesklasyfikowane 
- sklasyfikowane 

Powierzchnia użytkowa 
.................................. m2 

................................ ha fiz. 

  

12. Budynki lub budowle zwolnione z płatności 
podatku tytułem: .............................................. 
........................................................................... 

Powierzchnia użytkowa 
.................................. m2 

  

13. Grunty zwolnione z płatności podatku tytu-
łem: 
............................................................................ 
............................................................................ 

Powierzchnia użytkowa 
.................................. m2 

  

  Razem X  
 
 
………………………………………………..                …………………………...         ………………………………. 
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej                  (kierownik jednostki)                 (główny księgowy) 
   za prawidłowe obliczenie podatnika) 

 

Podstawa prawna – art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku 
(tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami). 
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Wypełnia organ podatkowy 

....................................................................... 

(data wpływu i podpis pracownika Urzędu)  

 

1. W wyniku wstępnej kontroli przypada : 

do przypisu .................................................... 

do odpisu ....................................................... 

 

Adnotacje urzędu: 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
 

                                                                                                         ....................................................................... 

                                                                                                                    (data i podpis sprawdzającego) 

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

 

2122 
 

UCHWAŁA NR III/11/06 
RADY GMINY LUBISZYN 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubiszyn 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmia-
nami) uchwala się co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transporto-
wych wynoszą rocznie: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 630,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 945,00zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.324,00zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
zgodnie z załącznikiem Nr 1; 

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 – 1.313,00zł; 

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 zgodnie z załącznikiem Nr 2; 

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z po-
jazdem silnikowym posiada dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego – 450,00zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z po-
jazdem silnikowym posiada dopuszczalną ma-
sę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego zgodnie z załącznikiem Nr 3; 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc 
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do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc – 1.545,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.820,00zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Jarosław Malinowski 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr III/11/06 
Rady Gminy Lubiszyn 

z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
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 1.470,00 1.470,00 
13 14 1.470,00 1.470,00 
14 15 1.523,00 1.523,00 
15  1.628,00 1.628,00 

Trzy osie 
12 17 1.628,00 1.628,00 
17 19 1.680,00 1.680,00 
19 21 1.680,00 1.680,00 
21 23 1.733,00 1.733,00 
23 25 1.733,00 1.890,00 
25  1.890,00 1.890,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.943,00 1.943,00 
25 27 1.943,00 1.943,00 
27 29 1.995,00 1.995,00 
29 31 1.995,00 2.527,00 
31  2.310,00 2.527,00 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr III/11/06 
Rady Gminy Lubiszyn 

z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
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 zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawiesze-

niem uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia  
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1.313,00 1.313,00 
18 25 1.365,00 1.365,00 
25 31 1.418,00 1.418,00 
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1 2 3 4 
31 37 1.733,00 1.953,00 
37  1.890,00 2.310,00 

Trzy osie 
12 37 1.628,00 1.953,00 
37 40 1.680,00 2.100,00 
40  1.680,00 2.527,00 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr III/11/06 
Rady Gminy Lubiszyn 

z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa + pojazd silniko-
wy (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 oś 
12 18 473,00 473,00 
18 25 630,00 630,00 
25  683,00 788,00 

Dwie osie 
12 28 735,00 788,00 
28 33 840,00 1.050,00 
33 38 1.155,00 1.523,00 
38  1.470,00 1.953,00 

Trzy osie 
12 38 1.050,00 1.208,00 
38  1.250,00 1.575,00 

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

 

2123 
 

UCHWAŁA NR III/12/06 
RADY GMINY LUBISZYN 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wzoru informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny na terenie  

Gminy Lubiszyn 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami), oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paździer-
nika 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity z 2002r. 
Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ze zmianami) uchwala się 
co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji oraz informacji  
o lasach według załącznika Nr 1 oraz załącznika Nr 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Jarosław Malinowski 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/12/06 
Rady Gminy Lubiszyn 

z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
Urząd Gminy w Lubiszynie 
Plac Jedności Robotniczej 1 
66 – 433 Lubiszyn 

 
Informacja 

w sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych 
 
................................................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 

................................................................................................................................................................................ 

(adres podatnika) 

................................................................................................................................................................................ 

(NIP i PESEL) 

................................................................................................................................................................................ 

(miejsce położenia lasów) 

 
Jestem także płatnikiem podatku (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat, celem ustalenia podatku łączne-
go) 

� od nieruchomości 
� rolnego 

 
Obliczenie podatku leśnego za 2007 rok od lasów położonych na terenie gminy Lubiszyn 
 

Powierzchnia lasu ogółem ha 
1 2 3 4 5 6 7 

Wyszczególnienie Powierzchnia 
ha fizycznych 

 Wyszczególnienie Powierzchnia 
ha fizycznych 

Stawka 
podatku 

Podatek  
w zł 

wpisane do reje-
stru zabytków 

ha fiz.  
  

w wieku do 40 lat ha fiz.   

Wchodzące  
w skład rezerwa-
tów przyrody  

i parków narodo-
wych  

 

w tym 
w wieku powyżej 
40 lat 

ha fiz. 
  

wpisane do reje-
stru zabytków 

ha fiz.  
  

w wieku do 40 lat ha fiz.   Ochronne  

 

w tym 
w wieku powyżej 
40 lat 

ha fiz. 
  

wpisane do reje-
stru zabytków 

ha fiz.  
  

w wieku do 40 lat ha fiz.   Pozostałe  

 

w tym 
w wieku powyżej 
40 lat 

ha fiz. 
  

Razem podatek:  
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Zwolnienia z podatku leśnego: 
 

Wyszczególnienie Powierzchnia Kwota odliczeń z tytułu zwolnienia 
Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat   
Lasy wpisane indywidualnie do rejestru za-
bytków  

  

Użytki ekologiczne   
 
Podstawa prawna - art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity  
z 2002r. Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami). 

1. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce 
położenia lasu informację o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniają-
cych powstanie,  wygaśnięcie lub zmianę w podatku leśnym.  

2. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu 
trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopa-
da roku podatkowego. 

Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem, uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej  
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego. 

Odpowiedzialność karno – skarbowa za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania 
podatkowego lub jego wysokość oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. 

 

 

       ....................................................................................... 
                                                                                                                (data i podpis podatnika) 
 
Wypełnia organ podatkowy 
 
........................................................................ 
(data wpływu i podpis pracownika Urzędu)  
 
1. W wyniku wstępnej kontroli przypada : 

- do przypisu .................................................... 

- do odpisu ....................................................... 

 

Adnotacje urzędu: 
 
................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 
 

                         ........................................................................... 
                             (data i podpis sprawdzającego) 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr III/12/06 
Rady Gminy Lubiszyn 

z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
Urząd Gminy w Lubiszynie 
Plac Jedności Robotniczej 1 
66 – 433 Lubiszyn 

 
Deklaracja 

w sprawie podatku leśnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa 

 

................................................................................................................................................................................ 
(nazwa) 

................................................................................................................................................................................ 
(adres siedziby) 

................................................................................................................................................................................ 
(NIP i REGON) 

................................................................................................................................................................................ 
(miejsce położenia lasów) 

................................................................................................................................................................................ 
(forma władania gruntem) 

................................................................................................................................................................................ 
(numer księgi wieczystej)    (numer działki) 

 
Okoliczność powodująca konieczność złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

� powstanie obowiązku podatkowego 
� wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
� zmiana w ciągu roku podatkowego  

 
Podstawa prawna - art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity  
z 2002r. Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) 

1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki orga-
nizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właści-
wemu ze względu na miejsce położenia lasu informację o lasach w terminie do dnia 15 stycznia da-
nego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek ten powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia za-
istnienia okoliczności uzasadniających powstanie, wygaśnięcie lub zmianę w podatku leśnym. 

2. Podatnik ma obowiązek wpłacać obliczony w deklaracji podatek – bez wezwania na rachunek wła-
ściwego budżetu gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,  
w terminie do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego. 

3. W razie niewykonania w całości albo w części zadeklarowanego zobowiązania podatkowego niniej-
sza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

 

 Obliczenie podatku leśnego za 2007 rok od lasów położonych na terenie gminy Lubiszyn 
 

Powierzchnia lasu ogółem ha 
1 2 3 4 5 6 7 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia 
ha fizycznych 

 Wyszczególnienie 
Powierzchnia ha 

fizycznych 
Stawka 
podatku 

Podatek 
w zł 

wpisane do reje-
stru zabytków 

ha fiz.  
  Wchodzące  

w skład rezerwa-  
  

w wieku do 40 lat ha fiz.   
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1 2 3 4 5 6 7 
tów przyrody 
 i parków naro-

dowych 

 
w tym 

w wieku powyżej 
40 lat 

ha fiz. 
  

wpisane do reje-
stru zabytków 

ha fiz.  
  

w wieku do 40 lat ha fiz.   Ochronne  

 

w tym 
w wieku powyżej 
40 lat 

ha fiz. 
  

wpisane do reje-
stru zabytków 

ha fiz.  
  

w wieku do 40 lat ha fiz.   Pozostałe  

 

w tym 
w wieku powyżej 
40 lat 

ha fiz. 
  

Razem podatek:  
 

Zwolnienia z podatku leśnego: 
 

Wyszczególnienie Powierzchnia Kwota odliczeń z tytułu zwolnienia 
Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat   
Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków    
Użytki ekologiczne   
 
Obliczenia deklarowanego podatku leśnego: 
 
Podatek ogółem zł 
Podatek leśny po odliczeniu zwolnień zł 
Deklarowany podatek leśny (po zaokrągleniu) zł 
 
 
Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem, uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej  
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego. 

Odpowiedzialność karno – skarbowa za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania 
podatkowego lub jego wysokość oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. 

 
 
………………………………………………..                …………………………...         ………………………………. 
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej                  (kierownik jednostki)                 (główny księgowy) 
   za prawidłowe obliczenie podatnika) 

 
Wypełnia organ podatkowy 
 
................................................................. 
            (data wpływu i podpis pracownika Urzędu)  
 
1. W wyniku wstępnej kontroli przypada : 

- do przypisu .................................................... 

- do odpisu ....................................................... 
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Adnotacje urzędu: 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 

                         ........................................................................... 
                                     (data i podpis sprawdzającego) 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/13/06 
RADY GMINY LUBISZYN 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów oraz zwolnień od 

tego podatku na terenie Gminy Lubiszyn 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  
z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od jed-
nego psa na terenie gminy w wysokości 11zł. 

§ 2. Podatku od posiadania psów nie pobiera 
się z tytułu posiadania psów do trzeciego miesiąca 
życia. 

§ 3. 1. Podatek według stawki określonej w § 1 
niniejszej uchwały płatny jest corocznie, bez we-
zwania do 31 marca danego roku podatkowego,  
a w przypadku powstania obowiązku podatkowego 
po tym dniu w ciągu 14 dni od daty nabycia psa. 

2. Podatek pobiera się w wysokości połowy 
stawki jeżeli osoba zobowiązana do płacenia podat-

ku weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca 
roku podatkowego. 

§ 4. 1. Podatek płatny jest przelewem lub go-
tówką na rachunek bankowy Urzędu Gminy, a także 
bezpośrednio w kasie Urzędu. 

2. Podatek pobierany jest również w drodze in-
kasa. Inkasentami ustanawia się sołtysów wsi, 
którzy za pobór podatku otrzymają wynagrodzenie 
w wysokości 10% za każdego psa, za zainkasowa-
ny podatek. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Jarosław Malinowski 

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

2125 
 

UCHWAŁA NR III/14/06 
RADY GMINY LUBISZYN 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek, terminu płatności oraz zasad ustalania i poboru opłaty tar-

gowej na terenie Gminy Lubiszyn 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-

nolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi), oraz art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                     poz. 2082, 2083 
Województwa Lubuskiego Nr 115 
 

 

 

9215 

1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej 
w następujących wysokościach: 

a) od sprzedaży z ręki, torby, koszyka - 8,00zł; 

b) od sprzedaży z namiotu, pojazdu, przyczepy 
- 15,00zł. 

§ 2. Opłatę uiszcza się codziennie z góry za 
każdy dzień targowy do godz. 1100. Opłata pobie-

rana jest w drodze inkasa. Inkasentami ustanawia 
się sołtysów wsi, którzy za pobór opłaty otrzymują 
wynagrodzenie 40% od zainkasowanej kwoty. 

§ 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 z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Jarosław Malinowski

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

2126 
 

UCHWAŁA NR III/10/06 
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego 

 
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 ze zm.) oraz 
art. 6 ust. 3, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, 
poz. 969 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta stanowiącą 
podstawę obliczenia podatku rolnego, do kwoty 
27,88zł za 1dt. 

§ 2. Zarządza się pobór podatku rolnego od 
osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów. 

§ 3. Inkasentów oraz ich wynagrodzenie okre-
śla uchwała Nr XVII/118/96 Rady Gminy i Miasta  

w Nowym Miasteczku z dnia 29 stycznia 1996r.  
w sprawie wynagrodzenia sołtysów za inkasa po-
datku rolnego, podatku od nieruchomości, podat-
ku leśnego i podatku od posiadania psów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko. 

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

Przewodnicząca Rady 
Joanna Zawiślak – Mendaluk 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/13/06 
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rol-

nego na obszarze gminy Skwierzyna na rok 2007 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 li-
stopada 1984r. o podatku rolnym - (tekst jednolity  

- Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2006 roku z kwoty 
35,5 zł za 1 kwintal (ogłoszoną Komunikatem Preze-
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sa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2006 roku) do kwoty 30,00zł za 1 kwintal. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Skwierzyna. 

§ 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 ogłoszeniu na gminnych 
tablicach ogłoszeń. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław Kretkiewicz 

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

2128 
 

UCHWAŁA NR III/14/06 
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia stawek opłat targowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) 
oraz art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. 
Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami) 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej: 

1. Od sprzedaży na terenie targowiska przy  
ul. Władysława Jagiełły w Skwierzynie: 

1) ze straganów lub stołów - 14,00zł; 

2) z samochodów: 

a) osobowych - 12,00zł, 

b) pozostałych pojazdów oraz przyczep i na-
miotów - 13,00zł; 

3) z ręki, kosza, skrzynki lub w innej formie nie 
przewidzianej w pkt 1 i 2: 

a) warzyw, kwiatów lub płodów rolnych - 5,00zł, 

b) pozostałych artykułów - 6,00zł; 

4) od przedsiębiorców prowadzących działalność 
handlową lub gastronomiczną nie będących 
podatnikami podatku od nieruchomości z tytu-
łu tej działalności ustala się opłatę targową  
w wysokości 0,20zł za 1m2 powierzchni zajętej 
pod działalność handlową lub gastronomi-
czną; 

5) ustala się dzienne stawki opłaty targowej po-
za targowiskiem przy ul. Władysława Jagiełły 
w Skwierzynie w wysokości 30zł. 

2. Od sprzedaży okazjonalnej dokonywanej  
w trakcie imprez kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, jarmarków, odpustów oraz w okresach 
sprzedaży sezonowej na terenie miasta: 

1) punkt gastronomiczny ze sprzedażą piwa  
- 150,00zł; 

2) punkt gastronomiczny bez sprzedaży piwa  
- 100,00zł; 

3) punkty handlowe inne - 50,00zł; 

4) punkty drobnego handlu (balony, popcorn, 
truskawki, znicze, wiązanki, kwiaty, karpie lub 
inne przetwory z ryb) - 30,00zł; 

5) sprzedaż choinek - 60,00zł. 

3. Od sprzedaży okazjonalnej dokonywanej  
w trakcie imprez kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, jarmarków i odpustów na terenie wiej-
skim: 

1) punkty gastronomiczne ze sprzedażą piwa  
- 75,00zł; 

2) punkty gastronomiczne bez sprzedaży piwa  
- 50,00zł; 

3) punkty handlowe inne - 25,00zł; 

4) punkty drobnego handlu (balony, popcorn 
itp.) - 25,00zł. 

§ 2. 1. Opłatę targowana terenie targowiska 
przy ul. Władysława Jagiełły w Skwierzynie oraz na 
terenie Miasta i Gminy Skwierzyna pobiera pra-
cownik Urzędu Miasta i Gminy Skwierzyna w ra-
mach obowiązków służbowych. 

2. Rozliczenie poboru opłaty targowej odby-
wać się będzie codziennie w Referacie Finansowo 
- Budżetowym Urzędu Miasta i Gminy. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/269/05 Rady 
Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 grudnia 2005r.  
w sprawie ustalenia stawek opłat targowych. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lu- 

 
 

buskiego oraz na tablicach ogłoszeń i określone  
w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław Kretkiewicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/10/06 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

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

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t: Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1, 3 
i 4, art. 7 ust. 3 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych1 (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości 
górnych granic stawek kwotowych w podatkach  
i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758) uchwa-
la się, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieru-
chomości w następującej 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 - 3,65zł 
od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 0,13zł od 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,54zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 14,42zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 8,20 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 3,75zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego 

- na terenie miasta - 5,05zł od 1m2 powierz-
chni użytkowej, 

- na terenie wsi - 3,56zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej; 

3) od budowli: 

a) służących produkcji wody oraz odbioru ście-
ków - 1% wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych, 

b) pozostałych - 2% wartości, o której mowa 
w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej uchwały. 

__________________________________________________ 
 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regula-
cji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Euro-
pejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r.  

w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla nie-
których typów transportu kombinowanego towa-
rów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 
368 z 17 grudnia 1992),  

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r.  
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektó-
rych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 
(Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999).  

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europej-
skiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzien-
niku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjal-
ne. 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                     poz. 2082, 2083 
Województwa Lubuskiego Nr 115 
 

 

 

9218 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) nieruchomości lub ich części stanowiące wła-
sność gminy za wyjątkiem wynajętych, wy-
dzierżawionych lub oddanych w zarząd; 

2) budynki lub ich części oraz grunty będące  
w użytkowaniu jednostek i zakładów budże-
towych powiązanych z budżetem gminy za 
wyjątkiem wynajętych lub wydzierżawionych 
przez te jednostki lub zakłady innym osobom 
fizycznym lub prawnym; 

3) budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby 
samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, których organem założycielskim 
jest samorząd gminny; 

4) budynki gospodarcze położone na użytkach 
rolnych, stanowiące własność osób fizycznych 

- nie zajęte na prowadzenie działalności go-
spodarczej innej niż rolnicza lub leśna - w części 
przekraczającej 50m2 powierzchni użytkowej. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Szpro-
tawie Nr XLVII/294/05 z dnia 8 grudnia 2005r. spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości i zwolnień od tego podatku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2007. 

Przewodniczący Rady 
Jan Chmielewski 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/11/06 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8. marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 3, art. 12 ust. 4, art. 12b 
ust. 4 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)1 
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  
10 października 2006r. w sprawie stawek podatku 
od środków transportowych obowiązujących w 2007r. 

(M. P. Nr 72, poz. 721 ) i obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych w po-
datkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) 
uchwala się, co następuje: 

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

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu: 

 

Lp. 
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej  

(w tonach) 
Stawka podatku  

(w złotych) 
1. od 3,5 do 5,5 włącznie 655,50 
2. powyżej 5,5 do 9 włącznie 1.092,70 
3. powyżej 9 i poniżej 12 1.324,40 

 
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
z tym, że w zależności od liczby osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia: 

_______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europej-
skich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r.  

w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla nie-

których typów transportu kombinowanego towa-
rów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE 
L 368 z 17 grudnia 1992); 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r.  
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektó-
rych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 
(Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999).  

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europej-
skiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienni-
ku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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Stawka podatku (w złotych) 

Lp. 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawie-
szeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za rów-
noważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 

dwie, trzy osie 
1. nie mniej niż 12 1.376,80 1.722,50 

cztery osie i więcej 
nie mniej niż 12 mniej niż 29 1.813,80 1.995,30 

2. 
nie mniej niż 29 1.983,40 2.527,70 

 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów: 

 

Lp. 
Ciągniki siodłowe i balastowe łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
(w tonach) 

Stawka podatku  
(w złotych) 

1. od 3,5 i poniżej 12 1.376,80 
 
4) od ciągników siodłowych i balastowych przy-

stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 

12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i ro-
dzaju zawieszenia: 

 
Stawka podatku (w złotych) 

Lp. 

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

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Os jezdna (osie jezdne) z zawie-
szeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za rów-
noważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

dwie osie 
1. nie mniej niż 12 mniej niż 31 1.376,80 1.514,50 
2. nie mniej niż 31 36 włącznie 1.813,80 1.953,70 
3. powyżej 36  1.983,30 2.117,40 

trzy osie 
4. niemniej niż 12 36 włącznie 1.813,80 1.953,70 
5. powyżej 36 mniej niż 40 1.983,30 2.182,20 
6. nie mniej niż 40  1.983,30 2.527,70 

 
5) od przyczep i naczep, 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: 

 

Lp. 
Przyczepy i naczepy łącznie z pojazdem silnikowym o dopusz-

czalnej masie całkowitej (w tonach) 
Stawka podatku  

(w złotych) 
1. od 7 i poniżej 12 1.049,10 
 

6) od przyczep i naczep, 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, z tym, że w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej po-
jazdu i rodzaju zawieszenia: 
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Stawka podatku (w złotych) 

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa + pojazd silniko-
wy 

(w tonach) 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawie-
szeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za rów-
noważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

jedna, dwie, trzy osie 
1. niemniej niż 12 mniej niż 38 1.049,10 1.410,80 
2. nie mniej niż 38  1.450,00 1.857,50 
 

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

 
Lp. Autobusy - ilość miejsc do siedzenia Stawka podatku (w złotych) 
1. mniej niż 30 miejsc 1.500,10 
2. równa lub wyższa niż 30 miejsc 1.896,90 

 

§ 2. Zwalnia się od podatku autobusy zareje-
strowane na jednostki organizacyjne gminy Szpro-
tawa. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVII/276/05 Rady 
Miejskiej w Szprotawie z dnia 8 grudnia 2005r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych i zwolnień od tego 
podatku. 

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

Przewodniczący Rady 
Jan Chmielewski 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/12/06 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2007 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) 
w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (jednolity tekst: Dz. U.  
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określo-
ną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 17 października 2006r. (M. P. Nr 74, 

poz. 745) z kwoty 35,52zł za 1dt do kwoty 28,00zł za 
1dt. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą od 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Jan Chmielewski 
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UCHWAŁA NR III/14/06 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad pobierania opłaty targowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmia-
nami), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz art. 20 ust. 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych1 (jednolity tekst z 2006r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych  
w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, 
poz. 758) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej  
w zależności, od rodzaju sprzedawanych artykułów, 
sposobu prowadzenia handlu oraz powierzchni 
zajętej pod działalność targową - przy sprzedaży: 

1) z pojazdu lub przy parkowanym pojeździe: 

a) artykułów rolno spożywczych - 18,00zł, 

b) artykułów pozostałych - 22,00zł; 

2) z ręki, koszyka, torby, wiadra itp. małej ilości 
warzyw, kwiatów, jagód, grzybów, jaj itp. na 
powierzchni nie większej niż 1m2 - 1,40zł; 

3) z ziemi, stołu, straganu, namiotu itp. za każdy 
rozpoczęty 1m2 zajętej powierzchni: 

a) artykułów rolno spożywczych - 1,40zł, 

b) artykułów pozostałych - 1,80zł. 

§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targo-
wej przy sprzedaży okolicznościowej artykułów  
z okazji świąt w zależności od rodzaju sprzedawa-
nych artykułów oraz powierzchni zajętej pod dzia-
łalność targową - przy sprzedaży z ziemi, stołu, 
straganu, namiotu itp. za każdy rozpoczęty 1m2 
zajętej powierzchni: 

a) choinek ciętych, sztucznych, w doniczkach - 
2,20zł, 

b) ryb z basenów - 3,30zł, 

c) kwiatów, wieńców, zniczy, świec oraz gastro-
nomii - 3,80zł. 

2. Stawki okolicznościowe obowiązują w okre-
sach: 

a) Świąt Wielkanocnych na 20 dni przed Wielka-
nocą, 

b) Dnia Święta Zmarłych w okresie 25 paździer-

nika do 2 listopada, 

c) Świąt Bożego Narodzenia od 1 grudnia do  
31 grudnia. 

§ 3. Stawki wynikające z opłaty targowej okre-
ślonej w § 1 pkt 3 oraz § 2 ust. 1 nie mogą przekro-
czyć stawki maksymalnej określonej przez Ministra 
Finansów, tj. 618,33zł dziennie. 

§ 4. Jeżeli ilość artykułów lub sposób prowadze-
nia handlu występuje w więcej niż jednej postaci, 
opłatę targową pobiera się według stawki najwyższej. 

§ 5. 1. Opłatę targową w drodze inkasa pobiera 
zarządca targowiska. 

2. Opłata targowa może być również płatna 
bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub na 
rachunek bankowy Urzędu. 

§ 6. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 8% kwo-
ty zainkasowanej i odprowadzonej do kasy Urzędu 
Miejskiego w Szprotawie. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Szprotawy. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLVII/277/05 Rady 
Miejskiej w Szprotawie z dnia 8 grudnia 2005 roku 
w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad pobie-
rania opłaty targowej. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Jan Chmielewski 

_______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 

ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992); 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w spra-
wie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów in-
frastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187  
z 20 lipca 1999).  

Dane dotyczące ogłoszenia aktów Unii Europejskiej, zamiesz-
czone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogło-
szenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
- wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA NR III/15/06 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie utraty mocy uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie wprowadzenia i określenia 

wysokości stawek opłaty administracyjnej i zwolnień od tej opłaty 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
w związku z art. 13 ustawy z dnia 16 listopada 
2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Szpro-
tawie Nr XLVII/280/05 z dnia 8 grudnia 2005r. spra-

wie wprowadzenia i określenia wysokości opłaty 
administracyjnej. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007r. 

Przewodniczący Rady 
Jan Chmielewski

 
===================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/16/06 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i zwolnień od tego podatku oraz 

poboru tego podatku w drodze inkasa 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 14 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.)1 i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  
25 października 2006r. w sprawie wysokości gór-
nych granic stawek kwotowych w podatkach  
i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758) oraz 
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  
- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r.  
Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od po-
siadania psów w kwocie: 

1) od jednego psa - 25,00zł; 

2) za każdego następnego psa - 10,00zł. 

§ 2. Podatek płatny jest bez wezwania w termi-
nie do 30 marca roku podatkowego lub w ciągu  
14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. 

§ 3. 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  
w którym podatnik stał się właścicielem psa. 

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wy-
gasł w ciągu roku podatkowego, podatek ustala się 
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym ist- 
_______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regula-
cji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Euro-
pejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r.  

w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla nie-
których typów transportu kombinowanego towa-
rów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE 
L 368 z 17 grudnia 1992); 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r.  
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektó-
rych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 
(Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999).  

Dane dotyczące ogłoszenia aktów Unii Europejskiej, za-
mieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania 
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europej-
skiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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niał obowiązek podatkowy. 

3. W razie zaistnienia okoliczności, o których 
mowa w § 3 ust. 1 i 2 właściciel psa jest zobowią-
zany złożyć organowi podatkowemu oświadczenie 
sporządzone na formularzu według ustalonego 
wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwa-
ły, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych oko-
liczności. 

§ 4. Poboru podatku od posiadania psów do-
konują w drodze inkasa: 

1) sołtysi poszczególnych wsi sołeckich; 

2) lekarze weterynarii z terenu gminy Szprota-
wa; 

3) Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chro-
bry” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Chrobrego 
15, 67-300 Szprotawa. 

§ 5. Podatek od posiadania psów może być 
również płatny bezpośrednio w kasie Urzędu lub 
na rachunek Urzędu Miejskiego w Szprotawie  
Nr 30 1090 2545 0000 0006 3800 0056 

§ 6. Inkasenci, o których mowa w § 4 zobowią-
zani są do przekazywania zainkasowanych kwot na 
rachunek Urzędu Miejskiego w Szprotawie w cią-
gu 10 dni od daty pobrania podatku wraz z wyka-

zem osób, które uiściły podatek oraz oświadcze-
niami przedłożonymi przez podatników na formu-
larzach, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej 
uchwały. 

§ 7. Wynagrodzenie inkasentów, o którym mo-
wa w § 4 ustala się w wysokości 15% od zainkaso-
wanych i odprowadzonych do Urzędu Miejskiego 
kwot. 

§ 8. Niezależnie od określonych zwolnień usta-
wowych zwalnia się z podatku od posiadania psa 
szczenięta w wieku do 4 miesięcy. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Szprotawy. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XLVII/278/05 Rady 
Miejskiej w Szprotawie z dnia 8 grudnia 2005 roku 
w sprawie ustalenia wysokości stawek, podatku 
od posiadania psów i zwolnień od tego podatku 
oraz poboru tego podatku w drodze inkasa. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007r. 

Przewodniczący Rady 
Jan Chmielewski 

 
Załącznik 

do uchwały Nr III/16/06 
Rady Miejskiej Szprotawie 

z dnia 15 grudnia 2006r. 
 

Miejscowość, data………………………… 
 

………………………………………… 
                  Imię i nazwisko 
………………………………………… 
                         Adres 
………………………………………… 
                        PESEL 
………………………………………… 
                          NIP 

Burmistrz Szprotawy 
ul. Rynek 45 
67-300 Szprotawa 
 

Oświadczenie 
 

Oświadczam, że: 
1. Posiadam psa/psy w ilości……………………………….. od dnia…………………………………………………. 
2. Posiadam szczeniaki w wieku do 4 miesięcy - TAK/NIE* od dnia……………………………………………... 
3. Prowadzę samodzielne gospodarstwo domowe - TAK/NIE* 
4. Jestem osobą niepełnosprawną (niewidomą, głuchoniemą, niedołężną) i pies jest dla mnie pomocą  

- TAK/NIE 
5. Posiadam gospodarstwo rolne - ……………ha i pies/psy potrzebne sami do pilnowania gospodar-

stwa rolnego - TAK/NIE 
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Świadom odpowiedzialności karnej (art. 233 § .k.) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne 
z prawdą. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
          ………………………………….. 
                                                                                                                                                  czytelny podpis 
 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/17/06 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie określenia wzoru formularzy dekla-
racji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budow-

lanych, informacji o gruntach i o lasach 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst 
jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r. 
Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku 
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/202/04 z dnia 10 grud-
nia 2004r. - w sprawie określenia wzoru formula-
rzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, 
leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiek-
tach budowlanych, informacji o gruntach i o lasach 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika 
Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika 
Nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika 
Nr 3 do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w. Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007. 

Przewodniczący Rady 
Jan Chmielewski 

________________________________________________ 
 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 

ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992); 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w spra-
wie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów in-
frastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187  
z 20 lipca 1999).  

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej - wydanie specjalne. 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/17/06 

Rady Miejskiej w Szprotawie 
z dnia 15 grudnia 2006r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr III/17/06 

Rady Miejskiej w Szprotawie 
z dnia 15 grudnia 2006r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr III/17/06 

Rady Miejskiej w Szprotawie 
z dnia 15 grudnia 2006r. 
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