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§ 1. W uchwale Nr LVI/392/2006 z dnia 27 paź-
dziernika 2006r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych na 
rok 2007 w załączniku Nr 2 do uchwały, stawkę 
podatku (w złotych) dla zespołu pojazdów: ciągnik 
siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa 
(w tonach) o trzech osiach i dopuszczalnej masie 
całkowitej nie mniej niż 40 i innym systemie za-
wieszenia osi jezdnych zmienia się z „2.548,65” na 
„2.527,70”. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Piotr Szyszko 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/16/06 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU 

 
z dnia 27 grudnia 2006r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, po-

datku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, opłaty targowej i opłaty administra-
cyjnej na rok 2007 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 
ust.1, art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4,  
art. 14 pkt 1, 2, 3, 4, art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. a, d, 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. t. j. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
z późn. zm.) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/224/06 Rady Miejskiej  
w Czerwieńsku z dnia 26 października 2006r. w spra-
wie ustalania wysokości i zasad poboru podatku od 
nieruchomości, podatku od środków transporto-
wych, podatku od posiadania psów, opłaty targowej 
i opłaty administracyjnej na rok 2007 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) skreśla się § 5 pkt 1 i 2. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i ma zastosowanie do opłat 
należnych po tym dniu poczynając od 1 stycznia 
2007r. 

Przewodniczący Rady 
Leszek Jędras 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/30/06 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określe-

nia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listo-
pada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, 
poz. 1635) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej  
w drodze inkasa uiszczanej w kwocie do 100zł od: 

1) dokonania jednej czynności urzędowej na pod-
stawie zgłoszenia lub na wniosek lub; 

2) wydania jednego zaświadczenia na wniosek 
lub; 
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3) wydania jednego zezwolenia (pozwolenia, kon-
cesji) lub; 

4) złożenia jednego dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo 
jego odpisu, wypisu lub kopii. 

§ 2. Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza 
się: 

1) pracowników Starostwa Powiatowego w Mię-
dzyrzeczu w osobach: 

a) Hanna Kantorska, 

b) Małgorzata Tarnowska, 

c) Edyta Strychała, 

d) Robert Borkowski, 

e) Aneta Zduńska, 

f) Ewa Przybylska Szymańska, 

g) Rozwita Siecz, 

   na czas trwania ich stosunku pracy; 

2) pracowników Urzędu Miejskiego w Między-
rzeczu w osobach: 

a) Grażyna Rybacka, 

b) Kamila Borówko, 

c) Ewa Hak, 

   na czas trwania ich stosunku pracy. 

§ 3. Ustala się wynagrodzenie inkasentów z ty-
tułu inkasa opłaty skarbowej w wysokości 5% za-
inkasowanych i odprowadzonych na rachunek gmi-
ny kwot. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni 
od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław Ziemecki 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/15/2006 
RADY GMINY PRZYTOCZNA 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących 

podatku rolnego i leśnego 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r. 
Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku 
leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące wzory formularzy: 

1) deklaracji na podatek rolny DR-1, stanowiącej 
załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) informacji w sprawie podatku rolnego IR-1, 
stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały; 

3) danych o nieruchomościach rolnych ZR-1/A, 
stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały; 

4) danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych 
w podatku rolnym ZR-1/B, stanowiących za-

łącznik Nr 4 do uchwały; 

5) deklaracji na podatek leśny DL-1, stanowiącej 
załącznik Nr 5 do uchwały; 

6) informacji w sprawie podatku leśnego IL-1, 
stanowiącej załącznik Nr 6 do uchwały; 

7) danych o nieruchomościach leśnych ZL-1/A, 
stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały; 

8) danych o zwolnieniach podatkowych w po-
datku leśnym ZL-1/B, stanowiących załącznik 
Nr 8 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubu-
skiego. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Barski 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/15/2006 
Rady Gminy Przytoczna 
z dnia 28 grudnia 2006r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr III/15/2006 
Rady Gminy Przytoczna 
z dnia 28 grudnia 2006r 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr III/15/2006 
Rady Gminy Przytoczna 
z dnia 28 grudnia 2006r. 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr III/15/2006 
Rady Gminy Przytoczna 
z dnia 28 grudnia 2006r 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr III/15/2006 
Rady Gminy Przytoczna 
z dnia 28 grudnia 2006r. 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr III/15/2006 
Rady Gminy Przytoczna 
z dnia 28 grudnia 2006r. 
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Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr III/15/2006 
Rady Gminy Przytoczna 
z dnia 28 grudnia 2006r. 
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Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr III/15/2006 
Rady Gminy Przytoczna 
z dnia 28 grudnia 2006r. 
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UCHWAŁA NR III/18/2006 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na tere-

nie Gminy Skąpe 
 

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

§ 1. 1. Opłata miejscowa na terenie Gminy Ską-
pe pobierana jest od osób fizycznych przebywają-
cych czasowo w celach turystycznych, wypoczyn-
kowych lub szkoleniowych w miejscowości Niesuli-
ce za każdy dzień pobytu w wysokości 1,50zł.  

2. Opłatę miejscową pobiera się w dniu zgło-
szenia pobytu. 

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

2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza 
się właścicieli, zarządców ośrodków wypoczynko-
wych, pensjonatów, kwater prywatnych, pól na-
miotowych i biwakowych oraz sołtysów. 

3. Rozliczenia pobranych kwot tytułem opłaty 

miejscowej dokonują osoby wymienione w ust. 2 
w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca w Urzę-
dzie Gminy. 

4. Inkasenci opłaty miejscowej wymienieni  
w ust. 2 otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za 
inkaso opłaty w wysokości 20% kwoty zainkaso-
wanej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/8/2002 Rady Gmi-
ny Skąpe z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie 
ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej na 
terenie Gminy Skąpe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego  
z 2002r. Nr 113, poz. 1442). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycz-
nia 2007r. oraz podlega podaniu do publicznej wia-
domości na tablicach ogłoszeń w miejscach pu-
blicznych na terenie Gminy Skąpe. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/23/2006 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Skąpe Nr II/11/2006 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe 
 

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

§ 1. W uchwale Nr II/11/2006 z dnia 6 grudnia 

2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na terenie 
Gminy Skąpe wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

      Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 1.050,00 1.150,00 
13 14 1.150,00 1.250,00 
14 15 1.250,00 1.350,00 

15 ton i więcej 1.450,00 1.550,00 
Trzy osie 

12 17 1.150,00 1.250,00 
17 19 1.250,00 1.350,00 
19 21 1.450,00 1.550,00 
21 23 1.550,00 1.650,00 
23 25 1.750,00 1.850,00 

25 ton i więcej 1.750,00 1.850,00 
Cztery osie i więcej 

12 25 1.350,00 1.450,00 
25 27 1.550,00 1.650,00 
27 29 1.750,00 1.850,00 
29 31 1.850,00 2.500,00 

31 ton i więcej 2.050,00 2.527,70 
 

2) w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

      przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę rów-

ną lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa+ pojazd silni-
kowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 550,00 650,00 
18 25 650,00 750,00 

25 ton i więcej 750,00 850,00 
Dwie osie 

12 28 1.050,00 1.150,00 
28 33 1.150,00 1.250,00 
33 38 1.350,00 1.545,33 

38 ton i więcej 1.750,00 1.850,00 
Trzy osie 

12 38 1.150,00 1.250,00 
38 ton i więcej 1.350,00 1.450,00 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

2007 roku oraz podlega ogłoszeniu przez rozplaka-
towanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 
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UCHWAŁA NR III/25/2006 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały określającej stawkę opłaty administracyjnej na terenie Gminy Skąpe 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 19 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844) w związku z art. 13 pkt 3 ustawy  
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej 
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635) uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXIV/141/2004 Rady 
Gminy Skąpe z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie 
ustalenia stawek opłaty administracyjnej na terenie 

Gminy Skąpe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2004r.  
Nr 106, poz. 1737). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Skąpe. 

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

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/14/2006 
RADY GMINY STARE KUROWO 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

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

obszarze gminy Stare Kurowo 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,  
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zmianami), art. 6 ust. 3 ustawy  
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym  
(t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zmia-
nami), w związku z Komunikatem Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego z dnia 17 październi-
ka 2006 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta 
za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r.  
(M. P. Nr 74, poz. 745) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę żyta z kwoty 

35,52zł za 1q na kwotę 32,00zł za 1q, stanowiącą 
podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2007 
rok na obszarze gminy Stare Kurowo. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Stare Kurowo. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Gogler
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UCHWAŁA NR III/19/2006 
RADY GMINY STARE KUROWO 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2006 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 6 grudnia 2006 roku w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na tere-

nie Gminy Stare Kurowo 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,  
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5 ust. 1,  
ust. 2, ust. 3, ust. 4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lo-
kalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) oraz Ob-
wieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 paździer-
nika 2006 roku w sprawie wysokości górnych gra-
nic stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/8/2006 Rady Gminy Stare 
Kurowo z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości oraz zwolnień od tego podatku na tere-
nie gminy Stare Kurowo § 2 otrzymuje następują-
ce brzmienie: 

„§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) obiekty i grunty użyteczności publicznej sta-
nowiące własność gminy z wyłączeniem grun-
tów i obiektów wydzierżawionych na podsta-
wie odrębnych umów; 

2) budynki i grunty będące we władaniu gmin-
nych jednostek budżetowych i spółek ze 100% 

udziałem gminy; 

3) pozostałe budynki niemieszkalne położone na 
gruncie do 1ha fizycznego lub 1ha przelicze-
niowego, służące wyłącznie działalności rolni-
czej, będące w posiadaniu podatników mają-
cych odrębne gospodarstwa rolne na innym 
terenie; 

4) budynki niemieszkalne, nie używane przez oso-
by inne, stanowiące własność osób powyżej  
70 roku życia, samotnie zamieszkałych; 

5) 38% powierzchni pozostałych budynków zaj-
mowanych przez emerytów i rencistów; 

6) 30% o powierzchni gruntów pozostałych zaj-
mowanych przez emerytów i rencistów; 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Stare Kurowo. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Gogler 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/20/2006 
RADY GMINY STARE KUROWO 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2006 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 6 grudnia 2006 roku  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Stare Kurowo 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1  
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 14 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) 
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  
25 października 2006r. w sprawie wysokości gór-
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nych granic stawek kwotowych w podatkach i opła-
tach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/10/2006 Rady Gminy Stare 
Kurowo z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie usta-
lenia wysokości stawek podatku od posiadania 
psów na terenie gminy Stare Kurowo § 3 otrzymu-
je następujące brzmienie:  

„§ 3. Zwalnia się z podatku od posiadania psów: 

1) posiadanie jednego psa nabytego ze schroni-
ska dla zwierząt; 

2) posiadanie psów - szczeniąt do trzeciego mie-
siąca życia; 

3) posiadanie jednego psa, którego właścicielem 
jest osoba utrzymująca się wyłącznie z emery-

tury lub renty i prowadząca samodzielne (od-
rębne) gospodarstwo domowe; 

4) posiadanie psów w przypadku okazania aktu-
alnego zaświadczenia o zaszczepieniu psa prze-
ciwko wściekliźnie.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Gogler 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/21/2006 
RADY GMINY STARE KUROWO 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2006 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 6 grudnia 2006 roku  

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej oraz zasad jej poboru 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zmianami), art. 15 oraz art. 19 pkt 1 lit. a  
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121,  
poz. 844) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów  
z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wyso-
kości górnych granic stawek kwotowych w podat-
kach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/11/2006 Rady Gminy Stare 

Kurowo z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie usta-
lenia wysokości stawki opłaty targowej oraz zasad 
jej poboru wykreśla się § 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Stare Kurowo. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Gogler 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR V/27/06 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zmiany wysokości stawki podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), art. 10 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia  
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12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lo-
kalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze 
zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr IV/10/06  
z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transpor-
towych, stawka podatku określona w załączniku  
Nr 1, pkt 4 lit. a, dla dopuszczalnej masy całkowitej 
zespołu pojazdów w przedziale (w tonach) nie 
mniej niż 31 do mniej niż 36, w przypadku innego 

systemu zawieszenia osi jezdnych, ulega zmniej-
szeniu z kwoty 1.955,00zł na kwotę 1.950,00zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Strzelec Krajeńskich. 

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

Przewodniczący Rady 
Elżbieta Łabędź 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR IV/30/06 
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/06 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od  

nieruchomości 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, 
Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 
poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 z 2006r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W § 1 uchwały Nr III/14/06 z dnia 14 grud-

nia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieru-
chomości dodaje się ustęp 5 o brzmieniu: 

„grunty i znajdujące się na nich budowle i budynki 
lub ich części, stanowiące własność gminy, zajęte 
pod cmentarze, targowiska, wysypiska śmieci oraz 
oczyszczalnie ścieków i ujęcia wody.” 

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

Przewodniczący Rady 
Fabian Grzyb 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR IV/31/2006 
RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 
z dnia 29 grudnia 2006r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od posiadania 

psów na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2007 roku 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  
art. 14 pkt 2, 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych1 (t. j. z 2006r.  
Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr III/16/2006 Rady Miasta Go-
rzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podat-
ku od posiadania psów na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp. zmienia się zapis § 2 i § 4: 

1) paragraf 2 otrzymuje brzmienie „Zwalnia się  
z podatku od posiadania psów, posiadanie psa 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                   poz. 19 
Województwa Lubuskiego Nr 1 
 
 

27 

nabytego bezpośrednio ze schroniska dla zwie-
rząt w okresie od 1 stycznia 2004 roku do  
31 grudnia 2007 roku, na podstawie stosow-
nego zaświadczenia wydanego przez schroni-
sko dla zwierząt w Gorzowie Wlkp.”; 

2) paragraf 4 otrzymuje brzmienie „Należność 
podlega zapłacie na konto bankowe Urzędu 
Miasta Gorzowa Wlkp.”. 

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

§ 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 
Robert Surowiec 

 

_________________________________________________________________________ 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europej-
skich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG/ z dnia 7 grudnia 1992r.  

w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektó-
rych typów transportu kombinowanego towarów 
między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 
z 17 grudnia 1992r.); 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r.  
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektó-
rych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 
(Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.).  

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europej-
skiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienni-
ku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
 

==================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

 
z dnia 18 grudnia 2006r. 

 
o zmianie w składzie Rady Powiatu Wschowskiego 

 
Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159,  
poz. 1547, Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 
poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005r. Nr 175, 
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, 
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127), 
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje na-
stępujące informacje: 

§ 1. Uchwałą Nr I/3/2006 z dnia 27 listopada 
2006r. Rada Powiatu Wschowskiego stwierdziła wy-
gaśnięcie mandatu radnego Leszka Józefa Waludy, 
w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 4 - KW Prawo  
i Sprawiedliwość wskutek śmierci. 

§ 2. Rada Powiatu Wschowskiego w dniu 7 grud-
nia 2006r. podjęła uchwałę Nr II/7/2006 o wstąpieniu 
na jego miejsce Witolda Dokurno, kandydata z tej 
samej listy Nr 4 - KW Prawo i Sprawiedliwość  
w okręgu wyborczym Nr 1, który w wyborach uzy-
skał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił 
prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie 
mandatu. 

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wia-
domości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Komisarz Wyborczy 
Stefania Cieśla – Serżysko
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OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

 
z dnia 20 grudnia 2006r. 

 
o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Świebodzinie 

 
Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159,  
poz. 1547, Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 
poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005r. Nr 175, 
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, 
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127), 
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje na-
stępujące informacje: 

§ 1. Uchwałą Nr II/4/06 z dnia 5 grudnia 2006r. 
Rada Miejska w Świebodzinie stwierdziła wygaśnię-
cie mandatu radnego Dariusza Bekisza, w okręgu 
wyborczym Nr 2 z listy Nr 21 - Komitet Wyborczy 
Forum Samorządowe wskutek wyboru na burmi-

strza zrzeczenia się mandatu. 

§ 2. Rada Miejska w Świebodzinie w dniu 8 grud-
nia 2006r. podjęła uchwałę Nr III/7/06 o wstąpieniu 
na jego miejsce Tadeusza Traczyńskiego, kandy-
data z tej samej listy Nr 21 - Komitet Wyborczy 
Forum Samorządowe w okręgu wyborczym Nr 2, 
który w wyborach uzyskał kolejno największą licz-
bę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyra-
ził zgodę na przyjęcie mandatu. 

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wia-
domości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Komisarz Wyborczy 
Stefania Cieśla – Serżysko

 
==================================================================================== 
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OGŁOSZENIE 
STAROSTY SŁUBICKIEGO 

 
z dnia 19 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełno-

sprawnych 
 

Na podstawie art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) 
oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 
2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działa-
nia wojewódzkich i powiatowych społecznych rad 
do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, 
poz. 560) informuję: 

o możliwości zgłaszania kandydatów na członka 
rady, w celu uzupełnienia składu Powiatowej Spo-
łecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Działające na terenie powiatu słubickiego organi-
zacje pozarządowe, (stowarzyszenia, związki, izby 
oraz organizacje pracodawców i pracobiorców  

w szczególności działające na rzecz osób niepeł-
nosprawnych), fundacje oraz jednostki samorządu 
terytorialnego (powiatu i gmin) mogą zgłosić po 
jednym kandydacie na członka Powiatowej Spo-
łecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 
Zgłoszeń można dokonywać w terminie 30 dni od 
daty ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego na adres: Staro-
stwo Powiatowe ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubi-
ce. 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Nie-
pełnosprawnych składa się z 5 osób, powoływa-
nych przez Starostę spośród zgłoszonych kandyda-
tów. 

Starosta 
Aleksander Kozłowski 
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POROZUMIENIE 
 

zawarte w dniu 28 grudnia 2006r. 
 

w Gorzowie Wlkp. pomiędzy 

1. Wojewodą Lubuskim - Wojciechem Perczakiem, 

i 

2. Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., 
zwanym w dalszej treści Komendantem Woje-
wódzkim PSP w Gorzowie Wlkp. - st. bryg.  
mgr inż. Stanisławem Węsierskim 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 września 
2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycz-
nym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410), zwanej dalej usta-
wą, strony wyżej opisane zawierają porozumienie 
następującej treści: 

§ 1. 1. Na mocy niniejszego porozumienia Wo-
jewoda Lubuski powierza wykonanie przez Lubu-
skiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej oraz podległe mu jednostki organi-
zacyjne - na obszarze województwa lubuskiego  
- zadań centrów powiadamiania ratunkowego, okre-
ślonych w przepisach art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy.  

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, polegają 
w szczególności na przyjmowaniu zgłoszeń telefo-
nicznych (stacjonarnych i komórkowych) z numeru 

alarmowego 112 i przekierowywaniu ich do wła-
ściwej jednostki Policji i pogotowia ratunkowego, 
na zasadach określonych właściwymi przepisami. 

§ 2. W celu realizacji porozumienia, Komendant 
Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. spowoduje, aby 
ustalenia wynikające z treści niniejszego porozumie-
nia (związane z odbieraniem zgłoszeń alarmowych  
z numeru alarmowego 112 na powiatowych i miej-
skich stanowiskach kierowania Państwowej Straży 
Pożarnej) były realizowane w podległych mu jed-
nostkach organizacyjnych w sposób zapewniający 
niezwłoczne udzielenie pomocy osobom w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowia i życia. 

§ 3. O szczegółach technicznych związanych z re-
alizacją zadań objętych porozumieniem Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzo-
wie Wlkp. powiadomi do dnia 31 grudnia 2006r. 
Wojewodę Lubuskiego. 

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem je-
go podpisania z mocą od 1 stycznia 2007r. i pod-
lega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: 

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,  
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0–95) 7115-210 

- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 –  1530. 
Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy biblioteki. 
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