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1754 

 
UCHWAŁA NR XXXVIII/255/06 
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU 

 
z dnia 19 października 2006r. 

 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,  
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1,  
ust. 2 i 4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (jedn. 
tekst Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków od 1m2 powierzchni - 0,60zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha 
powierzchni - 3,51zł, 

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

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 17,54zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym, od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 8,43zł; 

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

e) zajętych na prowadzenie działalności w za-
kresie kultury, kultury fizycznej i sportu, 
opieki społecznej, przeciwdziałania alkoho-
lizmowi, bezpieczeństwa publicznego i och-
rony przeciwpożarowej od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 3,33zł, 

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej, statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 
 - 4,39zł, 

g) od pozostałych budynków lub ich części 
będących własnością osób fizycznych, któ-
re zdały swoje gospodarstwo w zamian za 
rentę rolniczą od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 3,56zł, 

h) od garaży, od 1m2 powierzchni użytkowej 
- 6,04zł; 

3) od budowli: 

a) służących do odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków, rurociągów i przewodów sieci 
rozdzielczej wody, stacje uzdatniania wody 
ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 - 0,1%, 

b) pozostałych – ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 - 2%. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
_______________________________________________ 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenie następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transpor-
tu kombinowanego towarów między państwami członkowski-
mi (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 niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez 
Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej – wydanie specjalne. 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                     poz. 1772, 1773 
Województwa Lubuskiego Nr 94 
 

7351

 
1) zwalnia się grunty, budynki i ich części oraz 

budowle i ich części, będące własnością gmi-
ny, z wyjątkiem będących w posiadaniu pod-
miotów o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4; 

2) budynki, budowle i grunty lub ich części będą-
ce we władaniu jednostek budżetowych, insty-
tucji kultury, i zakładu budżetowego gminy Ja-
sień, z wyjątkiem budynków, budowli i grun-
tów lub ich części wydzierżawionych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej; 

3) grunty i budynki zajęte na zieleńce komunal-
ne i cmentarze; 

4) nieruchomości zajęte na potrzeby straży po-

żarnych. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/203/05 Rady 
Miejskiej w Jasieniu z dnia 9 grudnia 2005r. w spra-
wie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

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

§ 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. 

Przewodnicząca Rady 
Ewa Ryzińska 

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

1755 
 

UCHWAŁA NR LXXV/670/06 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 24 października 2006r. 

 
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy publicznej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. 
zm.1), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 - tekst jednolity) i § 1 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r.  
w sprawie udzielania przez gminy pomocy regio-
nalnej na wspieranie nowych inwestycji lub two-
rzenie nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomo-
ści na okres trzech lat budynki i budowle lub ich 
części zajęte na prowadzenie działalności gospo-
darczej przez przedsiębiorców, którzy po wejściu  
w życie niniejszej uchwały zrealizują na terenie 
miasta Zielona Góra nowe inwestycje polegające 
na budowie nowych obiektów w celu uruchomienia 
działalności gospodarczej i utworzą nowe miejsca 
pracy związane z nową inwestycją. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, sta-
nowi regionalną pomoc publiczną, której udziela-
nie następuje na zasadach i warunkach określo-
nych w niniejszej uchwale oraz w rozporządzeniu 
w sprawie udzielania przez gminy pomocy regio-
nalnej na wspieranie nowych inwestycji lub two-
rzenie nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją, zwanego dalej „rozporządzeniem”. 

§ 2. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości 

nie podlegają nieruchomości lub ich części zajęte 
na prowadzenie działalności handlowej. 

§ 3. Warunkiem uzyskania pomocy w formie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości jest: 

1) dokonanie przed rozpoczęciem realizacji inwe-
stycji zgłoszenia o zamiarze korzystania z po-
mocy, według wzoru stanowiącego załącznik 
do niniejszej uchwały, w terminie do 31 grud-
nia 2006r.; 

2) zakończenie nowej inwestycji w terminie trzech 
lat od daty złożenia zgłoszenia, o którym mowa 
w pkt 1; 

3) poniesienie nakładów związanych z nową in-
westycją: 

a) w przypadku mikro i małych przedsiębior-
ców - w kwocie przekraczającej 200tys. zł, 

b) w przypadku średnich przedsiębiorców 
- w kwocie przekraczającej 1mln zł, 

c) w przypadku pozostałych przedsiębiorców 
- w kwocie przekraczającej 5min zł; 

_______________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,  
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337.

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                     poz. 1772, 1773 
Województwa Lubuskiego Nr 94 
 

7352

 
4) utworzenie, nie później niż w okresie 1 roku 

od dnia zakończenia nowej inwestycji: 

a) w przypadku mikro i małych przedsiębior-
ców - co najmniej 5 nowych miejsc pracy  
w związku z realizowanym projektem inwe-
stycyjnym w ramach działalności gospo-
darczej prowadzonej na tych nieruchomo-
ściach, 

b) w przypadku średnich przedsiębiorców - co 
najmniej 25 nowych miejsc pracy w związ-
ku z realizowanym projektem inwestycyj-
nym w ramach działalności gospodarczej 
prowadzonej na tych nieruchomościach, 

c) w przypadku pozostałych przedsiębiorców 
- co najmniej 50 nowych miejsc pracy  
w związku z realizowanym projektem inwe-
stycyjnym w ramach działalności gospo-
darczej prowadzonej na tych nieruchomo-
ściach. 

§ 4. 1. Przedsiębiorca korzystający z pomocy 
publicznej, o której mowa w § 1 ust. 1, jest zobo-
wiązany przedłożyć: 

1) w terminie do dwóch miesięcy od dnia za-
kończenia nowej inwestycji dokumenty po-
twierdzające spełnienie warunków uprawnia-
jących do uzyskania zwolnienia; 

2) w terminie miesiąca po upływie okresu, o któ-
rym mowa w § 3 pkt 4, dokumenty potwier-
dzające utworzenie wymaganej liczby nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją; 

3) do 15 stycznia każdego roku podatkowego, po-
cząwszy od roku od którego przysługuje zwol-
nienie, informacje dotyczące: 

a) wysokości kosztów kwalifikujących się do 
objęcia pomocą na nowe inwestycje lub 
na tworzenie nowych miejsc pracy zwią-
zanych z nową inwestycją, o których mo-
wa w § 4 i § 5 rozporządzenia, 

b) wielkości pomocy publicznej uzyskanej przez 
przedsiębiorcę na nową inwestycję lub na 
nowe miejsca pracy związane z nową inwe-
stycją, 

c) realizacji zobowiązań zawartych w pkt 3  
i pkt 4 zgłoszenia, o którym mowa w § 3 

pkt 1, 

d) przedmiotów i podstaw opodatkowania 
podlegających zwolnieniu, wykazanych  
w złożonej deklaracji podatkowej. 

2. Na podstawie informacji otrzymanych od 
przedsiębiorcy organ udzielający pomocy dokonu-
je oceny udzielanej pomocy, ze szczególnym 
uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej in-
tensywności tej pomocy. 

3. Przedsiębiorca korzystający z pomocy jest 
zobowiązany do przedłożenia w żądanym termi-
nie, na wezwanie organu udzielającego pomocy, 
dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny 
oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitoro-
wania. 

4. Przedsiębiorca, który nie spełnił warunków 
uprawniających do uzyskania zwolnienia zobowią-
zany jest do zapłaty kwoty udzielonej pomocy za 
okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnie-
nia zgodnie ze stosownymi przepisami. 

§ 5. Tracą moc: 

1) uchwała Nr XXXIII/368/2000 Rady Miasta Zie-
lona Góra z dnia 28 listopada 2000r. w spra-
wie udzielenia inwestorom ulg w podatku od 
nieruchomości; 

2) uchwała Nr XXXVI/422/01  Rady Miasta Zie-
lona Góra z dnia 30 stycznia 2001r. zmieniają-
ca uchwalę w sprawie udzielenia inwestorom 
ulg w podatku od nieruchomości; 

3) uchwała Nr XXXIX/471/01 Rady Miasta Zielo-
na Góra z dnia 24 kwietnia 2001r. zmieniająca 
uchwalę w sprawie udzielenia inwestorom 
ulg w podatku od nieruchomości. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Zielona Góra. 

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

§ 8. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 
2006r. 

Wiceprzewodniczący Rady 
Edward Markiewicz
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Załącznik 

do uchwały Nr LXXV/670/06 
Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 24 października 2006r. 

 
Zielona Góra,……………………2006r. 

…………………………………………… 
nazwa firmy/imię i nazwisko 
…………………………………………... 
…………………………………………… 
adres siedziby firmy 
…………………………………………… 
nr NIP 
…………………………………………… 
nr Regon 
…………………………………………… 
nr PKD 
…………………………………………… 
wielkość przedsiębiorcy 

Urząd Miasta Zielona Góra 
Wydział Finansowy 

Zgłoszenie2

Zgłaszam zamiar korzystania z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach 
regionalnej pomocy publicznej. 

Jednocześnie zobowiązuję się do: 

1) pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych, (tzn. takich środków, które nie 
zostały uzyskane w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie: kredytów 
preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji i poręczeń na warunkach korzyst-
niejszych od oferowanych na rynku); 

2) zakończenia nowej inwestycji w okresie 3 lat i utworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą in-
westycją w okresie 1 roku od zakończenia inwestycji; 

3) utrzymania nowej inwestycji co najmniej przez 5 lat od dnia jej zakończenia; 

4) utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat od dnia ich utworzenia. 

………………………………………….. 
                                                                                                                                               Podpis 
 
_______________________________________________ 
2 termin zgłoszenia  - do 31 grudnia 2006r. 
 
==================================================================================== 

 
1756 

 
UCHWAŁA NR LIII/399/06 
RADY GMINY BLEDZEW 

 
z dnia 25 października 2006r. 

 
w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz 
art. 13 i 14 z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  
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i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006r. Nr 121,  
poz. 844 z późn. zmianami) uchwala się, co nastę-
puje: 

§ 1. Ustala się wysokość stawki podatku od 
posiadania jednego psa w kwocie 11,00 złotych. 

§ 2. 1. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach 
fizycznych posiadających psy na obszarze gminy 
Bledzew. 

2. Podatek płatny jest do dnia 15 maja roku 
podatkowego bez wezwania lub po upływie 14 dni 
od powstania obowiązku podatkowego, propor-
cjonalnie do liczby miesięcy w których nie istniał 
obowiązek podatkowy. 

§ 3. Zarządza się pobór podatku w formie inka-
sa. 

1. Inkasentami upoważnionymi do poboru po-
datku są: 

- sołtysi z poszczególnych sołectw, 

- pracownicy Urzędu Gminy Bledzew - prowa-
dzący kasę Urzędu i kierowca samochodu 
służbowego, 

- Pani Halina Tomczak zam. Templewo 27, 

66-350 Bledzew, 

- Pani Walentyna Timoszyk zam. Zemsko 36, 
66-350 Bledzew. 

2. Osoby określone w § 3 ust. 1 otrzymują tytu-
łem wynagrodzenia 10% prowizji od zebranego 
podatku za wyjątkiem pracowników Urzędu Gminy 
Bledzew. 

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2007r. traci moc uchwa-
ła Nr XL/307/05 Rady Gminy Bledzew z dnia 24 li-
stopada 2005r. w sprawie podatku od posiadania 
psów, oraz uchwała Nr XLI/325/2005 z dnia 15 grud-
nia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/307 
/2005 z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie wysoko-
ści stawek podatku od posiadania psów oraz zwol-
nień od tego podatku. 

§ 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, a określone w niej stawki 
obowiązują od dnia 1 stycznia 2007r. 

Przewodnicząca Rady 
Ewa Pluta

 

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

1757 
 

UCHWAŁA NR LIII/400/06 
RADY GMINY BLEDZEW 

 
z dnia 25 października 2006r. 

 
w sprawie podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz 
art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 sty-
cznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1)  
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od jed-
nego środka transportowego na terenie Gminy 
Bledzew: 

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

a) od 3,5t do 5,5t włącznie 

- wyprodukowanego do roku 1990 włącz-
nie - 560zł, 

- wyprodukowanego po roku 1990 - 535zł, 

b) powyżej 5,5t do 9 t włącznie 

- wyprodukowanego do roku 1990 włącz-
nie - 670zł, 

- wyprodukowanego po roku 1990 - 640zł, 

c) powyżej 9t i poniżej 12 ton 

- wyprodukowanego do roku 1990 włącz-
nie - 810zł, 

- wyprodukowanego po roku 1990 - 780zł; 

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

a) od 12 ton do mniej niż 15 ton i dwóch 
osiach jezdnych 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
 - 610zł, 
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- z innym system zawieszenia osi jez- 

dnych - 711zł, 

b) powyżej 15 ton i dwóch osi jezdnych 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 815zł, 

- z innym system zawieszenia osi jez- 
dnych - 1.320 zł, 

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

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 915zł, 

- z innym systemem zawieszenia osi jez- 
dnych - 1.016zł, 

d) od 21 ton włącznie do mniej niż 25 ton  
i trzech osiach jezdnych 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 1.290zł, 

- z innym systemem zawieszenia osi jez- 
dnych - 1.601 zł, 

e) powyżej 25 ton i trzech osiach jezdnych 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 1.290zł, 

- z innym systemem zawieszenia osi jez- 
dnych - 1.601zł, 

f) od 12 ton do mniej niż 27 ton i czterech 
osiach jezdnych i więcej 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne  
- 1.320zł, 

- z innym systemem zawieszenia osi jez- 
dnych - 1.422zł, 

g) od 27 ton do mniej niż 31 ton i czterech 
osiach jezdnych i więcej 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 1.930zł, 

- z innym systemem zawieszenia osi jez- 
dnych - 2.492 zł, 

h) powyżej 31 ton i czterech osiach jezdnych  
i więcej 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 1.930zł, 

- z innym systemem zawieszenia osi jez- 
dnych - 2.492zł; 

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 1990 włącznie 
- 894zł, 

b) wyprodukowane po roku 1990 - 854zł; 

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 

a) od 12 ton do nie mniej niż 25 ton i dwóch 
osiach jezdnych 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
 - 915zł, 

- z innym systemem zawieszenia osi jez- 
dnych - 1.016zł, 

b) od 25 ton włącznie do nie mniej niż 31 ton 
i dwóch osiach jezdnych 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 1.422zł, 

- z innym systemem zawieszenia osi jez-
dnych - 1.524zł, 

c) powyżej 31 ton i dwóch osiach jezdnych 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 1.625zł, 

- z innym systemem zawieszenia osi jez-
dnych - 1.938zł, 

d) od 12 ton do mniej niż 40 ton i trzech 
osiach jezdnych 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 1.625zł, 

- z innym systemem zawieszenia osi jez- 
dnych - 1.798zł, 

e) od 40 ton i trzech osiach jezdnych 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 1.910zł, 

- z innym systemem zawieszenia osi jez-
dnych - 2.527zł; 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
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niczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego: 

a) wyprodukowanych do roku 1990 włącznie 
- 447zł, 

b) wyprodukowanych po roku 1990 - 426zł; 

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 

a) od 12 ton do mniej niż 25 ton i jednej osi 
jezdnej 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 305zł, 

- z innym systemem zawieszenia osi jez- 
dnych - 360zł, 

b) powyżej 25 ton i jednej osi jezdnej 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 360zł, 

- z innym systemem zawieszenia osi jez- 
dnych - 570zł, 

c) od 12 ton do mniej niż 33 tony i dwóch 
osiach jezdnych 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 660zł, 

- z innym systemem zawieszenia osi jez-
dnych - 864zł, 

d) od 33 ton do mniej niż 38 ton i dwóch 
osiach jezdnych 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 1.120zł, 

- z innym systemem zawieszenia osi jez-
dnych - 1.320zł, 

e) powyżej 38 ton i dwóch osiach jezdnych 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne 
- 1.320zł, 

- z innym systemem zawieszenia osi jez- 
dnych - 1.730zł, 

f) od 12 ton do mniej niż 38 ton i trzech 
osiach jezdnych 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 710zł, 

- z innym systemem zawieszenia osi jez- 
dnych - 965zł, 

g) powyżej 38 ton i trzech osiach jezdnych 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 1.016zł, 

- z innym systemem zawieszenia osi jez-
dnych - 1.422zł; 

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

a) mniej niż 20 miejsc  

- wyprodukowanych do roku 1990 włącz-
nie - 477zł, 

- wyprodukowanych po roku 1990 – 457zł, 

b) równiej lub wyższej niż 20 miejsc 

- wyprodukowanych do roku 1990 włącz-
nie - 802zł, 

- wyprodukowanych po roku 1990 - 762zł, 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 

- wyprodukowanych do roku 1990 włącz-
nie - 1.706zł, 

- wyprodukowanych po roku 1990 - 1.625zł. 

§ 2. 1. Stawkę podatku od samochodów cięża-
rowych, ciągników siodłowych i balastowych oraz 
autobusów określonych w § 1 ust. 1, 3 i 7 obniża 
się o 10%, jeżeli środek transportu napędzany jest 
na gaz. 

2. Zwalnia się od podatku od środków trans-
portowych autobusy wykorzystywane w dowozie 
dzieci do szkół oraz samochody strażackie. 

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2005r. traci moc uchwa-
ła Nr XL/308/05 Rady Gminy Bledzew z dnia 24 li-
stopada 2005r. w sprawie podatku od środków 
transportowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Bledzew. 

§ 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. 

Przewodnicząca Rady 
Ewa Pluta 
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UCHWAŁA NR LIII/401/06 
RADY GMINY BLEDZEW  

 
z dnia 25 października 2006r. 

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001  
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5  
ust. 1, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r., o podatkach i opłatach lokal-
nych1) (Dz. U. z 2006 Nr 121, poz. 844 z późn. 
zmianami) uchwala się co następuje: 

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

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków od 1m2 powierzchni - 0,56zł, 

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

c) pozostałych w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1m2 powierzchni - 0,22zł; 

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej od 1m2  
pow. użytkowej - 15,97zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1m2 pow. użytko-
wej - 8,66zł, 

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

e) pozostałych w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego od 1m2 pow. użytkowej 
- 4,79zł; 

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 od podatku od nieruchomości: 

- budynki, budowle i grunty stanowiące wła-
sność Gminy oraz będące w posiadaniu gmin-
nych jednostek budżetowych i zakładów bu-
dżetowych z wyjątkiem budynków ich części 
zajętych lub wydzierżawionych na prowadze-
nie działalności gospodarczej, 

- nieruchomości przeznaczone na statutowe ce-
le samorządów wiejskich, 

- nieruchomości zajęte na potrzeby Straży po-
żarnych za wyjątkiem powierzchni wykorzy-
stywanych na prowadzenie działalności go-
spodarczej. 

§ 3. 1. Podatek określony w § 1 podlega wpła-
cie u inkasenta, w kasie Urzędu Gminy w Bledze-
wie lub na konto w GBS Międzyrzecz o/Bledzew  
nr 97 8367 0000 0030 1208 6000 0002. 

2. Inkasentami upoważnionymi do poboru po-
datku są 

- sołtysi z poszczególnych sołectw, 

- pracownik Urzędu Gminy Bledzew - prowa-
dzący kasę Urzędu w ramach umowy o pracę, 

- Pani Halina Tomczak zam. Templewo 27,  
66-350 Bledzew, 

- Pani Walentyna Timoszyk zam. Zemsko 36, 
66-350 Bledzew. 

§ 4. W sprawach nieuregulowanych uchwałą 
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 12 sty-
cznia 1991r., o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2007r. traci moc uchwa-
ła Nr XL/305/2005 Rady Gminy Bledzew z dnia  
24 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek po-
datku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego, a obowiązujące w niej stawki 
od dnia 1 stycznia 2007r. 

Przewodnicząca Rady 
Ewa Pluta 
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UCHWAŁA NR 324/4/XL/06 
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

 
z dnia 25 października 2006r. 

 
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Iłowa na wspie-

ranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych nową inwestycją 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości,  
o którym mowa w uchwale jest pomocą regional-
ną udzielaną na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie 
udzielania przez gminy pomocy regionalnej na 
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie no-
wych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 
(Dz. U. Nr 142, poz. 1017). 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy 
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub 
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z no-
wą inwestycją określa rozporządzenie, o którym 
mowa w § 1 uchwały. 

§ 3. Pomoc udzielana jest w formie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości gruntów, budynków, 
budowli lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej a będących własnością 
przedsiębiorcy, na okres nie dłuższy niż 5 lat. 

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

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

§ 5. 1. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia 
zawartego w niniejszej uchwale jest przedłożenie 
w formie pisemnej, udokumentowanego wniosku 
przedsiębiorcy, który złożyć w organie podatko-
wym przed zatrudnieniem osób lub rozpoczęciem 
realizacji nowej inwestycji, w terminie do 31 grud-
nia 2006 roku. Wzór wniosku stanowi załącznik  
Nr 1. 

2. Wraz z wnioskiem o zamiarze skorzystania  
z pomocy regionalnej należy przedłożyć zobowią-
zania wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do 
uchwały. 

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

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

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

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

4) zestawienie kosztów kwalifikujących się do ob-
jęcia pomocą na wspieranie nowych inwesty-
cji lub tworzenie nowych miejsc pracy związa-
nych z nową inwestycją w oparciu o rozporzą-
dzenie; 

5) deklarację lub informację w sprawie podatku 
od nieruchomości uwzględniającą przedmioty 
podlegające zwolnieniu; 

6) oświadczenie ubiegającego się o pomoc, wg 
wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 7. 1. Podatnik, któremu przysługuje zwolnie-
nie od podatku od nieruchomości na zasadach 
określonych niniejszą uchwałą zobowiązany jest  
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczno-
ści mających wpływ na zwolnienie podatkowe po-
wiadomić organ podatkowy pod rygorem utraty 
zwolnienia podatkowego. 

2. Na początku każdego roku podatkowego 
podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowią-
zany przedłożyć informacje dotyczące: 

1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyj-
nych; 

2) poziomu zatrudnienia; 

3) kosztów zatrudnienia; 
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4) wielkości pomocy uzyskanej w związku z re-

alizacją danej inwestycji lub tworzeniem no-
wych miejsc pracy związanych z nową inwe-
stycją. 

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

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

5. Podatnik, który wprowadził w błąd Urząd Mia-
sta, co do spełnienia warunków, uprawniających do 
uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za 
cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia. 

6. Podatnik, który nie dotrzyma zobowiązań 
będących warunkiem pomocy jest zobowiązany 
do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami od 
zaległości podatkowych, w terminie 14 dni od daty 
doręczenia pisma stwierdzającego utratę prawa do 
zwolnienia podatkowego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja 
podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, 
poz. 60). 

7. Organ podatkowy ma prawo do przeprowa-
dzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez 
podatników warunków udzielenia zwolnienia od 
podatku od nieruchomości i obowiązków zawar-
tych w uchwale, w tym także sprawdzania zgod-
ności ze stanem faktycznym dokumentów i infor-
macji składanych przez przedsiębiorców. 

§ 8. Podatnik traci prawo do zwolnienia od po-
datku od nieruchomości w przypadku: 

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

2) gdy nowa inwestycja lub nowo utworzone 
miejsca pracy nie zostaną utrzymane przez 
okres 5 lat od dnia udzielenia pomocy. 

§ 9. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 nie do-
tyczy: 

1) podmiotów powstałych w wyniku przekształ-
ceń dotychczasowych zakładów pracy; 

2) podmiotów gospodarczych, które zalegają  
z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy; 

3) podmiotów, u których zatrudnienie lub wzrost 
zatrudnienia wynika z faktu zatrudnienia pra-
cowników interwencyjnych lub bezrobotnych 
zatrudnionych do robót publicznych. 

§ 10. Uchwała ma zastosowanie do wniosków 
złożonych do dnia 31 grudnia 2006r. 

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Józef Brzezicki 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr 324/4/XL/06 
Rady Miejskiej w Iłowej 

z dnia 25 października 2006r. 
 

Wniosek* 
o udzielenie pomocy regionalnej: 

 
Zgłoszenie* 

o zamiarze korzystania z pomocy regionalnej: 
 

- na wsparcie nowych inwestycji wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych  
z nową inwestycją* 

- na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 
- na wsparcie nowej inwestycji 

 
w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

 
I. Dane i informacje o wnioskodawcy 
 
1. Nazwa przedsiębiorcy: 
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2. Data uruchomienia przedsiębiorstwa: 
 
 
 
3. Adres siedziby: 
Województwo: 
Powiat: 
Gmina: 
Miejscowość: 
Ulica: 
Nr 
 
4. Numer identyfikacji REGON: 
 
 
 
5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 
 
 
 
6. Klasa rodzaju podstawowej działalności: 
 
 
 
7. Forma prawna przedsiębiorcy: 
 
 
 
8. Wielkość przedsiębiorcy: 
 
 
 
9. Tytuł prawny nieruchomości: 
 
 
 
II. Informacje dotyczące planowanej inwestycji 
 
1. Szacunkowa wysokość kosztów kwalifikujących się do podjęcia pomocą, w zależności od rodzaju 

pomocy: 
 
 
 
 
2. Planowany termin zakończenia inwestycji: 
 
 
 
 
3. Planowana wielkość inwestycji, w tym składników stanowiących podstawę opodatkowania - po-

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

nia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Termin zakończenia inwestycji 
 
 
 
IV. Załączniki 
 
 
 
 
 
                                                                                                Podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej 
 
Data: 
 
* właściwe podkreślić 
 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr 324/4/XL/06 

Rady Miejskiej w Iłowej 
z dnia 25 października 2006r. 

 
 

…………………………………………………………………………. 
              (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

…………………………………………………………………………. 
                          (adres zamieszkania / siedziba) 
 

Zobowiązanie 

W nawiązaniu do wniosku w sprawie korzystania z pomocy regionalnej na wsparcie nowej inwestycji1, 
utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją2 lub wsparcie nowej inwestycji wraz  
z pomocą regionalną na utworzenie nowych miejsc pracy3: 

1. Zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych, przy czym 
przez środki własne rozumiem środki, które nie zostały uzyskane w związku z udzieloną pomocą pu-
bliczną, w szczególności w formie: kredytów refinansowych, dopłat do oprocentowania kredytów, 
gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. 
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2. Zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji co najmniej przez 5 lat od dnia jej zakończenia. 

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

 

……………………………………                                                                 ………………………………………… 
        miejscowość, data         podpis przedsiębiorcy lub 

          osoby upoważnionej 

 

____________________________________ 
1 właściwe podkreślić 
2 pomoc regionalna na wsparcie nowej inwestycji 
3 pomoc regionalna na utworzenie nowych miejsc pracy 
 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr 324/4/XL/06 

Rady Miejskiej w Iłowej 
z dnia 25 października 2006r. 

 
…………………………………………………………………………. 

              (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

…………………………………………………………………………. 
              (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) 
 

Oświadczenie 

W nawiązaniu do wniosku o przyznanie pomocy regionalnej na wsparcie nowej inwestycji1, pomocy 
regionalnej na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją2, pomocy regionalnej na 
wsparcie nowej inwestycji wraz z pomocą regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy3: 

1) oświadczam, że co najmniej 25% kosztów inwestycji pochodzi ze środków własnych i nie zostały 
uzyskane w związku z udzielną pomocą publiczną; 

2) zobowiązuję się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat od dnia ich 
utworzenia; 

3) zobowiązuję się do utrzymanie tej inwestycji co najmniej przez 5 lat od dnia jej zakończenia; 

4) zobowiązuję się do zwrotu otrzymanej pomocy w przypadku nie dotrzymania zobowiązań będą-
cych warunkiem przyznania pomocy. 

Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 - ustawy Kodeks Karny Skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930  
z 1999r. ze zmianami) o odpowiedzialności karnoskarbowej. 

 
 
…………………………………….                                                                               ……………………………….. 
          Miejscowość i data                        Podpis 
 
 
______________________________________________ 
1 właściwe podkreślić 
2 w przypadku pomocy regionalnej na wsparcie nowej inwestycji 
3 w przypadku pomocy regionalnej na utworzenie nowych miejsc pracy 
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1760 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/172/06 
RADY GMINY ŁAGÓW 

 
z dnia 25 października 2006r. 

 
w sprawie jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych w 2006 

roku 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 lipca 1990r. o samorządzie gminnym (teks jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość nagród dla Sołtysów 
będących inkasentami: 

Pan Józef Aftyka - 350zł 

Pani Maria Karataj - 350zł 

Ryszard Szydełko - 350zł 

Pan Jan Krey - 350zł 

Pan Stanisław Mucha - 350zł 

Pan Kazimierz Rakowski - 350zł 

Pan Jan Cybulski- 350zł 

Pani Maria Augustynowicz - 350zł 

Pani Antonina Juszczyk - 350zł 

Pan Kazimierz Krajczyński - 350zł 

Pani Danuta Dyńda - 350zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Łagów. 

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

Przewodniczący Rady 
Stanisław Drob 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXXIX/277/06 

RADY GMINY BRODY 
 

z dnia 26 października 2006r. 
 

w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); 
art. 5 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3, art. 14 
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. Określa się stawki podatku od nieruchomo-
ści w następującej wysokości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków od 1m2 powierzchni - 0,53zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych, od 

1ha powierzchni - 3,63zł, 

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

2) od budynków lub Ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej, od 1m2  
pow. użytk. - 13,02zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
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nym materiałem siewnym, od 1m2 powierz-
chni użytkowej - 4,20zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych, od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 1,93zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - 3,11zł; 

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

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) budowle (§ 1 pkt 3 uchwały), budynki miesz-
kalne i pozostałe oraz grunty stanowiące wła-
sność Gminy będące w posiadaniu: 

a) jednostek organizacyjnych gminy, z wyjąt-
kiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej, 

b) osób fizycznych, osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nie mających osobowości 
prawnej. 

Zwolnienie nie dotyczy nieruchomości oddanych  
w zarząd, najem, dzierżawę lub użytkowanie bez- 
umowne na prowadzenie działalności gospodar-
czej. 

2) powierzchnię budynków gospodarczych prze-
kraczającą 50m2 będących własnością emery-
tów i rencistów, których wyłącznym źródłem 
utrzymania jest emerytura lub renta, z wyłą-
czeniem powierzchni zajętej na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Brody. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/220/05 Rady 
Gminy Brody z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie 
ustalenia podatków i opłat lokalnych. 

§ 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 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Turowski 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXXIX/278/06 

RADY GMINY BRODY 
 

z dnia 26 października 2006r. 
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2007 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U z 2006r. Nr 121, poz. 844 ); Obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 10 października 2006r.  
w sprawie stawek podatku od środków transpor-
towych obowiązujących w 2007r. (M.P. z 2006r.  
Nr 72, poz. 721) uchwala się, co następuje: 

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

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 - 400zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 500zł 

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

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
w zależności od osi, dopuszczalnej masy cał-
kowitej 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 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 400zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 500zł 

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

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 uchwały; 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
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dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjąt-
kiem związanych z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego 
- 300zł; 

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 
załącznik Nr 3 do uchwały; 

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia 

a) do 15 miejsc - 600zł 

b) od 16 miejsc do mniej niż 30 miejsc 
- 1.200zł 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.300zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Brody. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/222/05 Rady 
Gminy Brody z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych w roku 2006. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Turowski 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXIX/278/06 
Rady Gminy Brody 

z dnia 26 października 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 1.049 1.078 
13 14 1.107 1.136 
14 15 1.165 1.194 
15  1.223 1.251,81 

Trzy osie 
12 17 1.151 1.190 
17 19 1.229 1.268 
19 21 1.307 1.346 
21 23 1.385 1.424 
23 25 1.463 1.576,31 
25  1.541 1.576,31 

Cztery osie i więcej 
12 25 2.101 2.140 
25 27 2.179 2.218 
27 29 2.257 2.276 
29 31 2.343 2.452,80 
31  2.368 2.452,80 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXIX/278/06 
Rady Gminy Brody 

z dnia 26 października 2006r. 
 
 

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego 
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 

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia 

Dwie osie 
12 18 1.664 1.703 
18 25 1.742 1.781 
25 31 1.820 1.859 
31  1.830,48 1.936,29 

Trzy osie 
12 40 1.830,48 1.830,48 
40  2.368,25 2.505,15 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXXIX/278/06 
Rady Gminy Brody 

z dnia 26 października 2006r. 
 
Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym 

posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 

Przyczepa/naczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-

niem pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równoznaczne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 461 481 
18 25 501 521 
25  541 561,24 

Dwie osie 
12 28 1.257 1.295 
28 33 1.333 1.371 
33 38 1.409 1.447,84 
38  1.660 1.699,87 

Trzy osie 
12 38 1.115 1.170 
38  1.225 1.280,68 
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1763 
 

UCHWAŁA NR XLVII/451/06 
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE 

 
z dnia 26 października 2006r. 

 
w sprawie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy 

związanych z nową inwestycją 
 
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.) oraz art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach 
i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) w związku z § 1 rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r. 
w sprawie udzielania przez gminy pomocy regio-
nalnej na wspieranie nowych inwestycji lub two-
rzenia nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy regionalnej na wspie-
ranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją zgod-
nie z warunkami określonymi niniejszą uchwałą 
oraz wyżej wymienionym rozporządzeniem. 

§ 2. 1. Pomoc o której mowa w § 1 udzielona 
będzie w formie zwolnienia w podatku od nieru-
chomości. 

2. Zwolnienie w podatku od nieruchomości do-
tyczy gruntów, budynków budowli stanowiących 
własność podatnika, zajętych na prowadzenie pro-
dukcyjnej i usługowej działalności gospodarczej,  
z wyłączeniem handlu i usług polegających na wy-
najmie lokali. 

§ 3. Zwolnienie w podatku od nieruchomości 
może być przyznane przedsiębiorcy, który w wyni-
ku nowej inwestycji utworzy co najmniej 10 miejsc 
pracy w terminie do 31 grudnia 2007r. 

§ 4. Zwolnienie w podatku od nieruchomości 
może być przyznane przedsiębiorcy w związku z no-
wą inwestycją , wynoszącą co najmniej 200.000zł, 
zakończoną w terminie do 31 grudnia 2007r. 

§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc, 
przed rozpoczęciem inwestycji powinien: 

1) dokonać zgłoszenia o zamiarze korzystania  
z pomocy; 

2) określić rodzaj pomocy; 

3) przedstawić opis planowanej nowej inwesty-
cji i termin jej rozpoczęcia i zakończenia; 

4) przedłożyć potwierdzenie wpisu do odpowied-
niego rejestru działalności gospodarczej; 

2. Czynności, o których mowa w § 5 pkt 1 
przedsiębiorca winien dokonać po wejściu w życie 
niniejszej uchwały, nie później niż do dnia 31 grud-
nia 2006r. 

§ 6. 1. Przedsiębiorcy przysługuje pomoc pole-
gająca na zwolnieniu w podatku od nieruchomości 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym zakończono nową inwestycję 
lub utworzono nowe miejsca pracy związane z tą 
inwestycją. 

2. Pomoc przysługuje od dnia powstania obo-
wiązku podatkowego do końca miesiąca poprze-
dzającego miesiąc, w którym przekroczono mak-
symalną intensywność pomocy, o której mowa  
w w/w rozporządzeniu, nie dłużej niż przez okres  
5 lat. 

3. Przedsiębiorca w terminie 14 dni od zakoń-
czenia nowej inwestycji lub utworzenia nowych 
miejsc pracy związanych z tą inwestycją powinien 
zgłosić Burmistrzowi Miasta wniosek o zwolnienie  
z wyszczególnieniem miejsca położenia i powierz-
chni użytkowej nieruchomości oraz wartości budo-
wli. 

4. Przedsiębiorca występujący o zwolnienie  
w podatku od nieruchomości w związku z nową 
inwestycją do wniosku o którym mowa w § 6 pkt 2 
powinien dołączyć m.in. 

1) potwierdzenie zgłoszenia prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w nieruchomości obję-
tej zwolnieniem; 

2) tytuł prawny do nieruchomości objętej zwol-
nieniem; 

3) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 
lub inny dokument potwierdzający przyjęcie 
obiektu do użytkowania; 

4) uwierzytelnione kserokopie dokumentów po-
twierdzających poniesione nakłady; 

5) inne dokumenty o które wystąpi organ podat-
kowy mające na celu uwiarygodnienie prawa 
do zwolnienia w podatku od nieruchomości. 

5. Przedsiębiorca występujący o zwolnienie  
w podatku od nieruchomości w związku z utwo-
rzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją do wniosku o którym mowa w § 6 pkt 2 
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powinien dołączyć m.in.: 

1) dokumenty o których mowa w § 6 pkt 3 pkt 1, 
2 i 5; 

2) pisemne oświadczenie o utrzymaniu nowo 
utworzonych miejsc pracy prze okres 5 lat; 

3) uwierzytelnioną kopię deklaracji na zaliczkę 
miesięczną na podatek dochodowy; 

4) uwierzytelnioną kopię deklaracji rozliczenio-
wej i zgłoszeniowej ZUS. 

§ 7. 1. Podatnik jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie organ udzielający pomocy o utracie wa-
runków uprawniających do zwolnienia w terminie 
14 dni od wystąpienia tych okoliczności. 

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 traci pra-
wo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym wystąpiły 
okoliczności powodujące utratę tego prawa. 

3. Podatnik, który złożył nieprawdziwe infor-
macje, co do spełniania warunków określonych 
niniejszą uchwałą, traci prawo do zwolnienia za 
cały okres przez jaki z niego korzystał. 

4. W przypadkach określonych w ust. 2 i ust. 3 

kwota niezapłaconego podatku od której przedsię-
biorca został zwolniony stanowi zaległość podat-
kową, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.  
z 2005. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) i ustawy z dnia  
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954  
z późn. zm.) 

§ 8. 1. Przedsiębiorcy korzystający z pomocy są 
zobowiązani do przekazywania organowi udziela-
jącemu pomocy informacji dotyczących otrzyma-
nej pomocy na jego żądanie - w zakresie i termi-
nach określonych przez ten organ. 

2. Przedsiębiorcy korzystający z pomocy, są zo-
bowiązani do składania organowi udzielającemu 
pomocy okresowych sprawozdań dotyczących otrzy-
manej pomocy. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Gubina. 

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

Przewodniczący Rady 
Piotr Puszkarski 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XLVII/456/2006 
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE 

 
z dnia 26 października 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości podatków lokalnych dla gminy Gubin o statusie miejskim 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 
ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 14 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,60zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38zł 
od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych – 0,20zł od 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części 

a) mieszkalnych - 0,51zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 14,55zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 8,06zł od 1m2 
powierzchni, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 3,46zł od 1m2 powierzchni 
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użytkowej, 

e) od pozostałych - 5,40zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej; 

3) od budowli i ich części związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej - 2% ich 
wartości; 

4) od budowli związanych z wytwarzaniem ener-
gii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych 
źródeł energii - z elektrowni wiatrowych - 0,8% 
ich wartości. 

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomo-
ści, nieruchomości lub ich części będące w zarzą-
dzie jednostek budżetowych, zakładów budżeto-
wych i instytucji kultury gminy Gubin o statusie 
miejskim. 

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1, nie do-
tyczy nieruchomości lub ich części oddanych do 
użytkowania, w dzierżawę, najem lub na podsta-
wie innej umowy, w celu prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

§ 3. 1. Ustala się podatek od posiadania psów 
w wysokości - 20,00zł od jednego psa. 

2. Podatek płatny jest z góry bez wezwania do 
31 marca każdego roku lub w ciągu 2 tygodni od 
dnia wejścia w posiadanie psa. 

§ 4. 1. Zarządza się pobór podatku od posiada-
nia psów w drodze inkasa. 

2. Określa się następujących inkasentów: 

1) Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie 
- od właścicieli psów w budynkach admini-
strowanych przez wymieniony zakład, w bu-

dynkach prywatnych oraz innych niewymie-
nionych; 

2) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie - od 
właścicieli psów w budynkach administrowa-
nych przez Spółdzielnię; 

3) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - od wła-
ścicieli psów w budynkach administrowanych 
przez Agencję. 

3. Inkasenci wymienieni w ust. 2 otrzymują za 
inkaso podatku od posiadania psów wynagrodze-
nie w wysokości 10% kwoty zainkasowanej. 

4. Należności z tytułu podatku od posiadania 
psa podatnicy mogą również regulować wpłacając 
je bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Gu-
binie lub na konto bankowe gminy. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/335/2005 Ra-
dy Miejskiej w Gubinie z dnia 3 listopada 2005r.  
w sprawie ustalenia wysokości podatków lokal-
nych dla gminy Gubin o statusie miejskim. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2007r. 

§ 8. Uchwała podlega ponadto podaniu do wia-
domości publicznej w gazecie lokalnej „Wiadomo-
ści Gubińskie” oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzę-
dem Miejskim w Gubinie. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Puszkarski 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XLV/343/06 

RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE 
 

z dnia 26 października 2006r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 2 pkt 4 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 15 ust. 1, art. 16 i 19 pkt 1 lit. a ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) uchwala 
się, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXI/209/2001 
Rady Miasta i Gminy w Kożuchowie z dnia 8 listo-
pada 2001r. w sprawie wysokości dziennych sta-
wek opłaty targowej w pkt 7 zmienia się stawkę 
opłaty targowej z kwoty 8,50zł na 4,00zł/m2. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
 

 

od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Henryk Zieliński 

==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XLVI/341/06 
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU 

 
z dnia 26 października 2006 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2007 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. .U. z 2001r., Nr 142, 
poz. 1591; ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220,  
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, 
Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717,  
Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. 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), 
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ze zm.: Dz. U.  
z 2005r. Nr 143 poz. 1199), uchwala się co następu-
je: 

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

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 - 428zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 535zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 749zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od osi, dopuszczalnej masy cał-
kowitej 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 - 853zł; 

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 uchwały; 

5) od przyczepy i naczepy, 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 
- 374zł; 

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 
załącznik Nr 3 do uchwały; 

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia 

a) do 15 miejsc – 624zł, 

b) od 16 miejsc do mniej niż 30 miejsc 
- 1.249zł, 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.561zł. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/254/05 Rady 
Miejskiej w Lubsku z dnia 18 listopada 2005r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych w roku 2006. 

§ 4. 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 
Ireneusz Kurzawa 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XLVI/341/06 
Rady Miejskiej w Lubsku 

z dnia 26 października 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 zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 1.091zł 1.122zł 
13 14 1.152zł 1.182zł 
14 15 1.212zł 1.242zł 
15  1.272zł 1.277zł 

Trzy osie 
12 17 1.197zł 1.238zł 
17 19 1.278zł 1.319zł 
19 21 1.360zł 1.400zł 
21 23 1.441zł 1.482zł 
23 25 1.522zł 1.608zł 
25  1.603zł 1.608zł 

Cztery osie i więcej 
12 25 2.186zł 2.226zł 
25 27 2.267zł 2.308zł 
27 29 2.348zł 2.368zł 
29 31 2.438zł 2.502zł 
31  2.464zł 2.502zł 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XLVI/341/06 
Rady Miejskiej w Lubsku 

z dnia 26 października 2006r. 
 

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego 
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 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 18 1.731zł 1.772zł 
18 25 1.812zł 1.853zł 
25 31 1.894zł 1.934zł 
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1 2 3 4 
31  1.904zł 1.953zł 

Trzy osie 
12 36 1.904zł 1.904zł 
36  2.464zł 2.527zł 

 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XLVI/341/06 

Rady Miejskiej w Lubsku 
z dnia 26 października 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym 

posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 

przyczepa/naczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 480zł 500zł 
18 25 521zł 542zł 
25  563zł 572zł 

Dwie osie 
12 28 1.308zł 1.347zł 
28 33 1.387zł 1.426zł 
33 36 1.466zł 1.506zł 
36  1.727zł 1.734zł 

Trzy osie 
12 36 1.160zł 1.217zł 
36  1.274zł 1.306zł 

 
 

==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XLVI/342/06 
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU 

  
z dnia 26 października 2006r.  

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2007 

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

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, 
poz. 128) oraz art. 5 ust. 1 i 4, art. 7 ust. 3 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 121, 
poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199) 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od 
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nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,66zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52zł 
od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 0,10zł od 1m2 powierzch-
ni; 

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 17,18zł od 
1m2 od powierzchni użytkowej, z zastrze-
żeniem § 1 pkt 2 lit c i d, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej polegającej na świadczeniu 
usług w zakresie: 

- naprawy domowego sprzętu radiowego  
i telewizyjnego oraz innego sprzętu au-
diowizualnego - 15,03zł od 1m2 powierz-
chni użytkowej, 

- naprawy obuwia i innych wyrobów skó-
rzanych - 15,03zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

- naprawy elektrycznych artykułów go-
spodarstwa domowego - 15,03zł od 1m2 
powierzchni, 

- usług pralniczych, fryzjerskich - 15,03zł 
od 1m2 powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 8,42zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

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

f) od pozostałych budynków, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego - 6,12zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

g) od garaży - 6,12zł od 1m2 powierzchni użyt-

kowej; 

3) od budowli: 

a) służących do odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków - 1% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

b) pozostałych - 2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 
ustawy o której mowa w pkt a. 

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

a) obiekty kulturalne i sportowo - rekreacyjne 
wraz z przynależnymi im gruntami stanowią-
ce własność Gminy Lubsko, za wyjątkiem bu-
dynków lub ich części udostępnionych innym 
podmiotom na prowadzenie działalności go-
spodarczej, 

b) budowle stanowiące własność Gminy Lub-
sko, dla których Gmina nie utworzyła żadnej 
jednostki organizacyjnej i nie przekazała ich 
we władanie lub administrowanie, 

c) nieruchomości lub ich części stanowiące wła-
sność Gminy Lubsko, które nie zostały odda-
ne w zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie i nie 
są użytkowane bez żadnego tytułu prawnego 
przez osoby fizyczne i osoby prawne, 

d) remizy OSP i świetlice wiejskie, będące we 
władaniu rad sołeckich wraz z przynależnymi 
do nich gruntami, za wyjątkiem budynków 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej, 

e) nieruchomości będące we władaniu jedno-
stek budżetowych i zakładów budżetowych 
Gminy Lubsko z wyjątkiem budynków lub ich 
części, budowli oraz gruntów zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej, 

f) w 50% powierzchnię budynków gospodar-
czych służących wyłącznie działalności rolni-
czej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 6 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.) i budynków wy-
korzystywanych na potrzeby bytowe, z wyjąt-
kiem garaży i budynków zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej, emerytów, 
rencistów lub osób pobierających świadcze-
nie przedemerytalne, 

g) powierzchnię budynków, o których mowa  
w § 2 pkt 1 lit. f powyżej 100m2. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/253/05 Rady 
Miejskiej w Lubsku z dnia 18 listopada 2005r.  
w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podat-
ku od nieruchomości w roku 2006. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Lubska. 

§ 5. 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 
Ireneusz Kurzawa 

==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XLVII/288/06 
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY  

 
z dnia 26 października 2006r. 

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

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

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od 
nieruchomości od budynków lub ich części: 

1) mieszkalnych -  od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 0,44zł; 

2) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 16,50zł; 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu wykwalifikowanym 
materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 8,66zł; 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych - od 1m2 powierzchni użytkowej 
- 3,75zł; 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego - od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,95zł. 

§ 2. 1. Uwzględniając lokalizację nieruchomości 
i dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej 
wprowadza się zróżnicowanie wysokości podatku 
od nieruchomości od gruntów pozostałych poprzez 
wprowadzenie czterech okręgów podatkowych dla 
Gminy Witnica. 

2. Szczegółowy podział na okręgi wraz z uzasad-
nieniem zasad przyporządkowania nieruchomości, 
określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Określa się wysokość podatków od nieru-
chomości od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków 
- od 1m2 powierzchni – 0,58zł; 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – od 1ha 
powierzchni 3,65zł; 

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego: 

a) zaliczanych do I okręgu podatkowego - od 
1m2 powierzchni - 0,25zł, 

b) zaliczanych do II okręgu podatkowego – od 
1m2 powierzchni - 0,21zł, 

c) zaliczanych do III okręgu podatkowego – od 
1m2 powierzchni - 0,17zł 

d) zaliczanych do IV okręgu podatkowego –od 
1m2 powierzchni - 0,13zł. 

§ 3. Określa się podatek od nieruchomości od 
budowli w wysokości 2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 4. 1. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7 
ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
z podatku od nieruchomości określonego w § 1,  
§ 2, § 3 niniejszej uchwały zwalnia się - grunty, 
budynki lub ich części oraz budowle, tj.: 

a) nieruchomości zajęte przez domy pomocy spo-
łecznej, 

b) nieruchomości zajęte przez muzea udostęp-
nione do użytku publicznego, 

c) nieruchomości zajęte przez zakłady i jednostki 
budżetowe powiązane z budżetem miasta z wy-
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jątkiem budynków lub ich części wynajętych 
innym podmiotom na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej, 

d) grunty zajęte na cmentarze komunalne i cmen-
tarze parafialne, 

e) budynki gospodarcze będące w posiadaniu 
emerytów i rencistów, którzy przekazali swoje 
gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa, 

f) budynki lub ich części i budowle stanowiące 
stajnie i miejsca schronienia zwierząt wymie-
nionych w art. 71 i art. 72 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, 

g) grunty położone na terenie gminy Witnica, 
które stanowią wybiegi dla zwierząt wymie-
nionych w art. 71 i art. 72 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, 

h) budynki gospodarcze będące w posiadaniu 
osób otrzymujących rentę bądź emeryturę  
z KRUS-u samotnie zamieszkujących i samo-
dzielnie prowadzących gospodarstwo domo-
we, 

i) 50% powierzchni dotyczących pozostałych 
budynków lub ich części, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego oraz pozostałe grunty,  
w stosunku do osób otrzymujących rentę 

bądź emeryturę samotnie zamieszkujących  
i prowadzących samodzielnie gospodarstwo 
domowe. 

2. Zwolnienie , o którym mowa w ustępie 1 pkt i 
niniejszego paragrafu nie dotyczy gruntów i budyn-
ków przeznaczonych pod działalność gospodarczą. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt g 
niniejszego paragrafu będzie zastosowane pod 
warunkiem udokumentowania posiadania statu-
su ogrodu zoologicznego, zgodnie z przepisami 
art. 67 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochro-
nie przyrody. 

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Witnica 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/218/2005 
Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 8 grudnia 2005r. 

§ 8. 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. 

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sikorska 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XLVII/288/2006 
Rady Miejskiej w Witnicy 

z dnia 26 października 
 

Ulice I Okręg II Okręg III Okręg IV Okręg 
1 2 3 4 5 

1-go Maja od 1A do 10 + B       
Akacjowa       B 
Bociania       B 

Cegielniana 8A, 10 + B od 2 do 9 + B B 
12, 14, 15, 16, 16A, 

17, 17A, 18 + B 
Cmentarna   od 1 do 32 + B     
Dębowa     B   
Droga Polna     1 + B   
Energetyka   1 + B     
Fabryczna   B     
Gajowa       B 
Gołębia   B     

Gorzowska 
od 1 do 42, 44, 46 

+ B 48, 50 + B     

Janka Krasickiego od 1 do 37 + B       
Jaskółcza       B 
Jastrzębia       B 
Kasztanowa     od 1 do 3 + B   



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                     poz. 1772, 1773 
Województwa Lubuskiego Nr 94 
 

7376

 
1 2 3 4  

Kolejowa od 3 do 20 + B       
Komisji Edukacji Narodowej       4 + B 
Końcowa       od 1 do 30 + B 
Kosynierów Mirosławskich   od 2 do 10 + B     
Kościuszki     od 1 do 56 + B   
Krajowej Rady Narodowej od 8 do 19 + B       
Krótka       3, 7 + B 
Krucza       B 
Kukułcza       B 
Leśna       1, 13, 15 + B 
Lisia       B 
Łąkowa       B 
Łowiecka       B 
Marii Konopnickiej     od 1 do 27 + B   
Moniuszki     od 2 do 13A + B   

Myśliwska 2A, 2B, 2C + B 
1, 2D, 2E, 2F, od 

3 do 35 + B     

Ogrodowa 

1, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 11A, 
11B, 11C, 12, 13, 

14, 15, 17, 18, 
18A, 19, 20, 21, 

22, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 37, 39, 
51, 79, 81, 83 + B 

      

Orla       B 
Orła Bielika       B 
Osadników       10 + B 
Osiedle Południowe     od 1 do 21 + B   
Osiedle Zachodnie     od 1 do 23 + B   
Pałacyk za cmentarzem     B   
Parkowa       2 + B 
Piaskowa   od 1 do 12 + B     
Plac Wolności od 1 do 6 + B       
Poprzeczna   B     
Potok   od 1 do 10 + B     
Przemysłowa   B     
Repatriantów     B   
Rolna       2, 2A, 2B + B 
Różana     3   
Rutkowskiego od 1 do 80     65, 67, 69 
Rybacka od 2 do 24 + B       

Sikorskiego 
od 1 do 44, 46, 

48, 50 + B 
45, 47, 49, od 51 

do 90 + B     

Słoneczna od 1 do 13 + B       
Słowicza       B 
Sokola       B 
Sosnowa       od 2 do 18A + B 
Sowia       B 
Spokojna       od 1 do 12 + B 

Sportowa   od 2 do 12 + B 
od 12A do 38A 

+ B 1, 1A + B 

Starzyńskiego   od 1 do 81 + B     
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1 2 3 4 5 

Strusia       B 

Strzelecka   od 1 do 25 + B 
27, 29, 33, 37, 

39 + B 
  

Szkolna       1 + B 
Ścieżka Rybacka     1 + B   

Świerczewskiego 
2, 3, 3C, 3D, 3E, 

3F, 3G, 4, 6, 8, 10, 
12 + B 

5, 7, 14, 16, 18, 
20 + B 

9, 11, 13, 15, 17, 
22, 24, 26, 28, 

30, 34 + B 
3B + B 

Świerkowa     1, 3 + B   
Świętego Jerzego     1, 2 + B   

Traugutta 

1A, 2A, 2B, 2C, 
3A, 3B, 4A, 4B, 
4C, 5A, 5B, 6A, 

6B, 6C + B 

od 7 do 37 + B     

Wesoła       6, 10 + B 

Wielka     
2, 2A, 3, 4, 6, 8, 
10, 12, 14 + B   

Wilcza       B 

Wiosny Ludów 
od 1 do 33, od 35 

do 47 + B     34 + B 

Wiśniowa   1, 2, 3, 7 + B   5A + B 

Wojska Polskiego od 1 do 6A, 8 + B 6, 8A + B 

7, 9, 10, 12, 13, 
13B, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 

30, 32 + B 

  

Wysockiego   4, 6 + B     
Zacisze     2   
Zaułek Kościelny   1 + B     
Zaułek Kowalski   od 1 do 10 + B     
Zaułek Polny       od 2 do 18 + B 
Zaułek Wodny 7 + B       
Żaków   1, 3 + B     
Żurawia       B 

Żwirowa od 1 do 21 + B       

 
 

I Okręg II Okręg III Okręg IV Okręg 
1 2 3 4 

Białcz 
       +  

Białczyk 
       + 

Boguszyniec 
       + 

Dąbroszyn 
     +   

Dzieduszyce Nowe 
       + 

Kamień Mały 
     +   

Kamień Wielki 
     +   
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1 2 3 4 

Krześniczka 
     +   

Kłopotowo 
       + 

Mosina 
     +   

Mościce 
     +   

Mościczki 
     +   

Nowiny Wielkie 
     +   

Oksza 
       + 

Pyrzany 
     +   

Stare Dzieduszyce 
 +       

Sosny 
 +  + [M]    +[R] 

Świerkocin 
     +   

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XLVII/289/06 
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 
z dnia 26 października 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zarządzania poboru podatku  

w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia i terminu płatności podatku oraz 
zwolnień z tego podatku, w Gminie Witnica 

 
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. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwa-
la się co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość stawki podatku od 
posiadania psów na terenie Miasta i Gminy Witnica: 

a) w budownictwie jednorodzinnym - 20zł za 
każdego psa, 

b) w budownictwie wielorodzinnym - 30zł za 
każdego psa. 

§ 2. Podatek płatny jest bez wezwania do 31 mar-
ca 2007r. w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: 
GBS Barlinek o/Witnica - 08 8355 0009 0114 4848 
2000 0006 

§ 3. 1. Do poboru podatku z tytułu posiadania 
psa powołuje się inkasenta: Bronisławę Oczkowską. 

2. Za czynności określone w ust. 1 niniejszego 
paragrafu inkasentowi przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości ustalonej stawki procentowej w sto-
sunku do zainkasowanych przez niego należności 
w wysokości 15%. 

§ 4. Do wymiaru, poboru i egzekucji podatku 
wprowadzonego niniejszą uchwałą mają zastoso-
wanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8,  
poz. 60 z późn. zm.). 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Witnica. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/219/2005 
Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 8 grudnia 2005r. 
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§ 7. 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. 

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sikorska 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XLVII/290/06 

RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 
 

z dnia 26 października 2006r. 
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 
w Gminie Witnica 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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. 10 oraz art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 sty-
cznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwa-
la się co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od 
środków transportowych, który wynosi rocznie: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2001 
roku włącznie: 

a) od 3,5 do 5,5 tony włącznie - 497,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
- 663,00zł, 

c) powyżej 9,00 ton i poniżej 12 ton 
- 829,00zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton 
wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2001 
roku: 

a) od 3,5 do 5,5 tony włącznie - 475,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
- 641,00zł, 

c) powyżej 9,00 ton i poniżej 12 ton 
- 807,00zł; 

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, staw-
ki podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwa-
ły, stanowiącym jej integralną część; 

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 
2001 roku włącznie: 

a) od 3,5 ton i poniżej 7 ton włącznie 
– 1.414,00zł, 

b) powyżej 7 ton i poniżej 12 ton – 1.545,00zł; 

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 grud-
nia 2001 roku: 

a) od 3,5 ton i poniżej 7 ton włącznie 
– 1.393,00zł, 

b) powyżej 7 ton i poniżej 12 ton – 1.525,00zł; 

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, stanowiącym jej integralną 
część; 

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 2001 roku 
włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego: 

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 796,00zł; 

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 2001 roku,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
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ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego: 

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 773,00zł; 

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, stanowiącym jej 
integralną część; 

10) od autobusu wyprodukowanego do dnia  
31 grudnia 2001 roku włącznie, w zależności 
od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc – 1.105,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 
– 1.558,00zł; 

11) od autobusu wyprodukowanego po dniu  
31 grudnia 2001 roku, w zależności od liczby 
miejsc do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc – 1.083,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 
– 1.525,00zł. 

§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 12 
ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
zwalnia się od podatku od środków transporto-

wych określonego w § 1 niniejszej uchwały: 

1) środki transportowe wykorzystywane wyłącz-
nie do potrzeb jednostek i zakładów budże-
towych Gminy Witnica i stanowiące ich wła-
sność, z wyjątkiem pojazdów określonych  
w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych; 

2) środki transportowe będące w posiadaniu do-
mów pomocy społecznej wykorzystywane wy-
łącznie do przewozu osób niepełnosprawnych, 
z wyjątkiem pojazdów określonych w art. 8 
pkt. 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/222/2005 
Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 8 grudnia 2005r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych. 

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

§ 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. 

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sikorska 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLVII/290/06 

Rady Miejskiej w Witnicy 
z dnia 26 października 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 zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 884,00zł 884,00zł 
13 14 1.105,00zł 1.105,00zł 
14 15 1.326,00zł 1.326,00zł 
15  1.768,00zł 1.768,00zł 

Trzy osie 
12 17 1.105,00zł 1.326,00zł 
17 19 1.326,00zł 1.768,00zł 
19 21 1.768,00zł 1.989,00zł 
21 23 1.989,00zł 2.210,00zł 
23 25 2.320,00zł 2.320,00zł 
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1 2 3 4 
25  2.320,00zł 2.431,00zł 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.768,00zł 1.989,00zł 
25 27 1.989,00zł 2.210,00zł 
27 29 2.210,00zł 2.320,00zł 
29 31 2.320,00zł 2.527,00zł 
31  2.375,00zł 2.527,00zł 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XLVII/290/06 
Rady Miejskiej w Witnicy 

z dnia 26 października 2006r. 
 

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą łub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

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 18 1.436,00zł 1.508,00zł 
18 25 1.508,00zł 1.602,00zł 
25 31 1.602,00zł 1.953,00zł 
31  1.602,00zł 1.953,00zł 

Trzy osie 
12 40 1.768,00zł 1.953,00zł 
40  2.320,00zł 2.527,00zł 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XLVII/290/06 
Rady Miejskiej w Witnicy 

z dnia 26 października 2006r. 
 

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

Jedna oś 
12 18 1.105,00zł 1.215,00zł 
18 25 1.215,00zł 1.326,00zł 
25  1.326,00zł 1.536,00zł 

Dwie osie 
12 28 1.215,00zł 1.326,00zł 
28 33 1.326,00zł 1.436,00zł 
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1 2 3 4 
33 38 1.436,00zł 1.536,00zł 
38  1.602,00zł 1.816,00zł 

Trzy osie 
12 38 1.436,00zł 1.536,00zł 
38  1.823,00zł 1.953,00zł 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XLVII/291/06 

RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 
 

z dnia 26 października 2006r. 
 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego 
na obszarze Miasta i Gminy Witnica 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. 
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1993r. 
Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz Komunikatu Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2006r. uchwala się co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyj-
mowaną jako podstawę obliczenia podatku rolne-
go na 2007r. z kwoty 35,52zł za 1dt żyta do wyso-
kości 30zł za 1dt żyta. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Witnica 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/132/2004 Rady 
Miejskiej w Witnicy z dnia 9 grudnia 2004r. 

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

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sikorska

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR LVI/391/2006 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 
 

z dnia 27 października 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 (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 
ust. 1 i ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844), uchwala się co następuje: 

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

1) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,49zł, od 1m2 powierzchni 

użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 16, 83zł, od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 7, 84zł, od 1m2 
powierzchni użytkowej, 
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d) zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - 3,46zł, od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 1,00zł, od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

f) pozostałych - 5,62zł, od 1m2 powierzchni 
użytkowej; 

2) od budowli - 2% ich wartości; 

3) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów bu-
dynków - 0,60zł, od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wod-

ne retencyjne lub elektrowni wodnych 
- 3,38zł, od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych - 0,09zł, od 1m2 powierzchni,  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLV/300/2005 Rady 
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 listopada 2005 
roku, w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości na rok 2006. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta. 

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

Przewodniczący Rady 
Jacek Zych 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR LVI/392/2006 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI  
 

z dnia 27 października 2006r. 
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844), uchwala się co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transportu na 
terenie Gminy Nowa Sól - Miasto wynoszą rocznie: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

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

b) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie 
- 600,00zł, 

c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 800,00zł, 

d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.100,00zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton, 
zależności od ilości osi, dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki 
podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały; 

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

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.000,00zł; 

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, stawki podatku określa załącznik Nr 2 
do uchwały; 

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

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.050,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 
- 1.480,00zł; 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego, stawka podatku wynosi 300,00zł; 

7) od naczepy i naczep, które łącznie z pojazda-
mi silnikowymi posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wy-
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jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego, stawiki podatku określa załącznik  
Nr 3 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV/301/2005 Rady 
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 listopada 2005r., 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych. 

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

Przewodniczący Rady 
Jacek Zych 

 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr LVI/392/2006 
Rady Miejskiej w Nowej Soli 
z dnia 27 października 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 pneuma-

tycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 1.504,00 1.770,00 
13 14 1.513,00 1.780,00 
14 15 1.522,00 1.790,00 
15  1.530,00 1.800,00 

Trzy osie 
12 17 1.504,00 1.770,00 
17 19 1.513,00 1.780,00 
19 21 1.522,00 1.790,00 
21 23 1.530,00 1.800,00 
23 25 1.547,00 1.820,00 
25  1.564,00 1.840,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.530,00 1.800,00 
25 27 1.547,00 1.820,00 
27 29 1.564,00 1.840,00 
29 31 1.962,00 2.452,80 
31  1.962,00 2.452,80 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr LVI/392/2006 
Rady Miejskiej w Nowej Soli 
z dnia 27 października 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych 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 

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.275,00 1.500,00 
18 25 1.292,00 1.520,00 
25 31 1.318,00 1.550,00 
31  1.647,00 1.937,76 

Trzy osie 
12 40 1.465,00 1.722,97 
40  1.722,97 2.548,65 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr LVI/392/2006 
Rady Miejskiej w Nowej Soli 
z dnia 27 października 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym 

posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą łub wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 425,00 500,00 
18 25 468,00 550,00 
25  510,00 600,00 

Dwie osie 
12 28 510,00 600,00 
28 33 723,00 850,00 
33 38 850,00 1.292,00 
38  1.150,00 1.700,00 

Trzy osie 
12 38 807,00 950,00 
38  950,00 1.281,00 
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UCHWAŁA NR LVI/393/2006 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI  

 
z dnia 27 października 2006r.  

 
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2007 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 
art. 19 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), uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Opłatę targową pobiera się dziennie. 

§ 2. Ustala się wysokość opłaty targowej na 
targowiskach na terenie miasta Nowej Soli: 

1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do 
sprzedaży artykułów rękodzielniczych włącznie 
z towarem na wózkach, samochodach lub przy-
czepach za każdy rozpoczęty 1m2 powierzchni 
- 2,00 zł; 

2) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do 
sprzedaży artykułów rolnych i spożywczych 
włącznie z towarem na wózkach, samocho-
dach i przyczepach za każdy rozpoczęty 1m2 

powierzchni - 3,50zł; 

3) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do 
sprzedaży towarów artykułów przemysłowych 
włącznie z towarem na wózkach, samocho-
dach i przyczepach za każdy 1m2 powierzchni 
- 5,80zł; 

4) w przypadku sprzedaży łącznej towarów wy-
mienionych w pkt 2 i 3, obowiązuje stawka 
5,80zł. 

§ 3. Ustala się stawki opłaty targowej na placu 
przy osiedlu Kopernika (ZIELENIAK): 

1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do 
sprzedaży artykułów rolnych i spożywczych za 
każdy rozpoczęty 1m2 powierzchni - 3,50zł; 

2) za plac lub stoisko lub towar przeznaczony do 
sprzedaży artykułów przemysłowych za każdy 
rozpoczęty 1m2 powierzchni - 10,60zł; 

3) w przypadku sprzedaży łącznej towarów wy-

mienionych w pkt 1 i 2 obowiązuje stawka 
10,60zł. 

§ 4. Przy sprzedaży kwiatów i zniczy na placu 
przy Cmentarzu Komunalnym w Nowej Soli przy 
ul. Wandy i Piaskowej, ustala się opłatę targową  
w wysokości za każdy rozpoczęty 1m2 - 2,60 zł. 

§ 5. Przy sprzedaży w innych miejscach nie 
wymienionych w § 2 - 4 ustała się opłatę targową 
w wysokości za każdy rozpoczęty 1m2 - 10,60zł. 

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

2. Do poboru opłaty targowej, wyznacza się in-
kasentów zatrudnionych przez Urząd Miejski Nowa 
Sól, w osobach: 

1) Robert Grygier; 

2) Rafał Mrowiński; 

3) Jacek Baranowski. 

3. Rozliczanie inkasenta odbywać się będzie 
codziennie w Wydziale Finansowo - Budżetowym 
Urzędu Miejskiego w Nowej Soli. 

4. Inkasent za swoje usługi będzie otrzymywał 
wynagrodzenie w wysokości 10% z zainkasowa-
nych wpływów po miesięcznym rozliczeniu. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLV/303/2005r., Rady 
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 listopada 2005r.,  
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty tar-
gowej na rok 2006. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta. 

§ 9. 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 
Jacek Zych 
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UCHWAŁA NR LVI/394/2006 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 

 
z dnia 27 października 2006r. 

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2007 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),  
art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o po-
datkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844), uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od po-
siadania psów ciążącego na osobach fizycznych: 
 - w wysokości 10,00zł., od każdego posiadanego 
psa. 

§ 2. Termin płatności ustala się do końca kwiet-
nia roku, za który przypada podatek, a w razie uro-
dzenia się psa w późniejszym miesiącu do końca 
miesiąca, w którym pies ukończył 2 miesiące. 

 

Jeżeli pies urodził się w drugiej połowie roku, poda-
tek pobiera się w wysokości 50% ustalonej stawki 
rocznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLV/302/2005r., Rady 
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 listopada 2005r.,  
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania 
psów na rok 2006. 

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

Przewodniczący Rady 
Jacek Zych 

==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR L/274/06 
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE 

 
z dnia 27 października 2006r. 

 
w sprawie ustalenia stawek na podatek od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U.  
z 2002r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 62,  
poz. 558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; Dz. U.  
z 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568; Dz. U.  
z 2002r. Nr 153, poz.1271; Dz. U. z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U.  
z 2004r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1. Nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek 
budżetowych, zakładów budżetowych i instytu-
cji kultury powiązanych z budżetem gminy  
z wyjątkiem budynków lub ich części oraz grun-
tów zajętych lub wydzierżawionych na prowa-

dzenie działalności gospodarczej. 

2. Grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmenta-
rze. 

3. Nieruchomości zajęte na potrzeby straży po-
żarnej. 

4. Budynki i grunty we władaniu placówek chary-
tatywnych. 

5. Budynki gospodarcze będące w posiadaniu 
emerytów i rencistów, którzy ukończyli 55 lat. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2007 roku. 

Przewodniczący Rady 
Aleksander Polański 
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UCHWAŁA NR L/275/06 
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE 

 
z dnia 27 października 2006r. 

 
w sprawie opłaty miejscowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U.  
z 2002r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 62,  
poz. 558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. 
z 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U.  
z 2002r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U.  
z 2004r. Nr 214, poz.1806; Dz. U z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441), art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) uchwa-
la się co następuje: 

§ 1. 1. Opłatę miejscową pobiera się na terenie 
miejscowości: Sława, Kuźnica Głogowska, Lubia-
tów, Lubogoszcz, Radzyń, Tarnów Jezierny. 

2. Opłata miejscowa wynosi 1,60PLN za każdy 
dzień pobytu. 

§ 2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizycz-
ne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niema-
jące osobowości prawnej, prowadzące ośrodki  
 

 

wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwa-
tery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób 
przebywających dłużej niż dobę w celach tury-
stycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. 

§ 3. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych 
i terminowo odprowadzonych opłat. 

§ 4. Inkasenci pobierający opłatę miejscową 
odprowadzają ją miesięcznie w terminie do 5 - go 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym pobrano opłatę. 

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

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXXVI/202/05 Rady 
Miejskiej w Sławie z dnia 28 listopada 2005r.  
w sprawie opłaty miejscowej. 

§ 7. 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 
Aleksander Polański 
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