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§ 3. Dni, w których upływają terminy wykona-
nia poszczególnych czynności wyborczych określa 
kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do za-
rządzenia. 

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wia-
domości w formie obwieszczenia i ogłasza w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 5. Zarządzenia wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

Załącznik 
do zarządzenia Nr 316 
Wojewody Lubuskiego 

z dnia 28 listopada 2007r. 

Kalendarz wyborczy 
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy  

i do Rady Miejskiej w Jasieniu  
zarządzonych na dzień 3 lutego 2008r. 

 
Termin wykonania 
czynności wyborczej 

Treść czynności 

do 5 grudnia 2007r. 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia oraz ogłoszenie 
  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody 
  w sprawie wyborów uzupełniających oraz ustalenie liczby radnych wybieranych 
  w okręgach 

do 15 grudnia 2007r. 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji Burmi- 
  strza Łęknicy i Burmistrza Jasienia o granicy okręgów wyborczych, numerze 
  i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej 
  siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy i Miejskiej Komisji Wyborczej 
  w Jasieniu w wyborach uzupełniających  
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o utworzeniu Komite- 
  tów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego 

do 17 grudnia 2007r. 
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu przez pełnomocników komitetów wybor- 
  czych kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy i Miejskiej Komisji 
  Wyborczej w Jasieniu 

do 20 grudnia 2007r. 
- powołanie przez Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy 
  i Miejskiej Komisji Wyborczej w Jasieniu 

do 4 stycznia 2007r. 
do godz. 2400 

- zgłaszanie miejskim komisjom wyborczym list kandydatów na radnego 
  w okręgach wyborczych 

do 4 stycznia 2007r. 
- zgłaszanie Burmistrzowi Łęknicy i Burmistrzowi Jasienia kandydatów do 
  obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych 

do 13 stycznia 2007r. 

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Łęknicy i Miejską Komisję 
  Wyborczą w Jasieniu obwodowych komisji wyborczych 
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o nume- 
  rze i granicy obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodo- 
  wych komisji wyborczych 

do 19 stycznia 2007r. 

- rozplakatowanie obwieszczenia miejskich komisji wyborczych o zarejestrowa- 
  nych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw  
  komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list z ewentualny- 
  mi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzają- 
  cych fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi 

do 20 stycznia 2007r. - sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy 
do 1 lutego 2007r. - zakończenie kampanii wyborczej 
2 lutego 2008r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisu wyborców 
3 lutego 2008r. 
godz. 600 - 2000 

- głosowanie 
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UCHWAŁA NR XV/92/07 
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 
z dnia 15 listopada 2007r. 

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

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

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości: 

1. Od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użyt-
kowej – 0,41zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenia 
działalności gospodarczej - od 1m2 po-
wierzchni użytkowej – 15,34zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - od 1m2 po-
wierzchni użytkowej – 7,17zł, 

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

2. Od pozostałych budynków lub ich części,  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni 
użytkowej – 4,74zł, z tym że: 

a) od budynków gospodarczych na Oś. War-
niki, Oś. Drzewice, Oś. Szumiłowo - od 1m2 

powierzchni użytkowej - 3,18zł, 

b) od pozostałych budynków gospodarczych 
- od 1m2 powierzchni użytkowej – 3,31zł, 

c) od garaży - od 1m2 powierzchni użytkowej 
– 5,39zł, 

d) od garaży, w których przechowywane są 
samochody lub wózki inwalidzkie - od 1m2 

powierzchni użytkowej - 3,18zł. 

3. Od budowli - od ich wartości - 2%. 

4. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - od 1m2 powierzchni - 0,45zł, 

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - od 1m2 powierzchni - 0,16zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXXV/306/05 Rady 
Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 grudnia 2005r. 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nierucho-
mości. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki 
obowiązują od 1 stycznia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Marek Tatarewicz 
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UCHWAŁA NR XV/93/07 
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 
z dnia 15 listopada 2007r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rol-

nego na obszarze miasta Kostrzyn nad Odrą w roku 2008 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym z 1996r. 
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o po-
datku rolnym (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze 
zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w spra-
wie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2007r. (Monitor Polski Nr 77,  
poz. 831) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyj-
mowaną jako podstawę obliczenia podatku rolne-

go na 2008r. z kwoty 58,29zł za 1 kwintal do kwoty 
36,62zł za 1 kwintal. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Marek Tatarewicz 

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

1744 
 

UCHWAŁA NR XV/94/07 
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 
z dnia 15 listopada 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ust. 1, 
2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 
ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych 
na terenie miasta wynoszą: 

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

a) powyżej 3,5 tony - do 5,5 ton włącznie  
- 659zł, 

b) powyżej 5,5 tony - do 7 ton włącznie  
- 1.043zł, 

c) powyżej 7 ton - do 9 ton włącznie - 1.097zł, 

d) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.207zł; 

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

12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 
2000r.: 

a) powyżej 3,5 tony - do 5,5 tony włącznie  
- 647zł, 

b) powyżej 5,5 tony - do 7 ton włącznie  
- 965zł, 

c) powyżej 7 ton - do 9 ton włącznie - 1.075zł, 

d) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.097zł; 

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż  
12 ton, w zależności od liczby osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia, stawki podatkowe określone zosta-
ły w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do uch-
wały; 

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

a) od 3,5 tony - do 5,5 tony włącznie - 1.207zł, 

b) powyżej 5,5 tony - do 9 ton włącznie  
- 1.427zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.535zł; 

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 31 grudnia 2000r.: 

a) od 3,5 tony - do 5,5 tony włącznie - 1.152zł, 

b) powyżej 5,5 tony - do 9 ton włącznie  
- 1.371zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.480zł; 

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 określone zostały 
w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do uchwa-
ły; 

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 2000r. 
włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego: 

a) od 7 ton -do 10 ton włącznie - 253zł, 

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 450zł; 

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 2000r., z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego: 

a) od 7 ton - do 10 ton włącznie - 241zł, 

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 422zł; 

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 działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego, stawki podatkowe określone 
zostały w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do 
uchwały; 

10) od autobusu wyprodukowanego do dnia  
31 grudnia 2000r. włącznie, w zależności od 
liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 20 miejsc - 384zł, 

b) równej lub wyższej niż 20 miejsc - do  
29 miejsc włącznie - 703zł, 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.535zł; 

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

a) mniejszej niż 20 miejsc - 363zł, 

b) równej lub wyższej niż 20 miejsc - do  
29 miejsc włącznie - 659zł, 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.448zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXXV/307/05 w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego a określone w niej stawki 
obowiązują od dnia 1 stycznia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Marek Tatarewicz 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XV/94/07 

Rady Miejskiej Kostrzyn nad Odrą 
z dnia 15 listopada 2007r. 

 
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 
Stawki podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.097 1.317 
13 14 1.317 1.788 
14 15 1.788 1.975 
15  1.975 2.194 

Trzy osie 
12 17 1.097 1.317 
17 19 1.317 1.788 
19 21 1.788 1.975 
21 23 1.975 2.194 
23 25 2.304 2.304 
25  2.304 2.419 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.788 1.975 
25 27 1.975 2.194 
27 29 2.194 2.304 
29 31 2.304 2.583 
31  2.359 2.583 

 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XV/94/07 

Rady Miejskiej Kostrzyn nad Odrą 
z dnia 15 listopada 2007r. 

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

wyższej niż 12 ton 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa 

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawki podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1.592 1.645 
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1 2 3 4 
18 25 1.645 1.700 
25 31 1.757 1.865 
31  1.810 1.996 

Trzy osie 
12 40 1.757 1.942 
40  2.304 2.583 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XV/94/07 
Rady Miejskiej Kostrzyn nad Odrą 

z dnia 15 listopada 2007r. 
 
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silni-

kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

zespołu pojadów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawki podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 494 548 
18 25 548 659 
25  659 768 

Dwie osie 
12 28 548 659 
29 33 659 932 
33 38 932 1.407 
38  1.407 1.863 

Trzy osie 
12 38 932 1.262 
38  1.317 1.645 

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

1745 
 

UCHWAŁA NR XV/95/07 
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 
z dnia 15 listopada 2007r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 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 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 ze zmianami) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Ustala się stawki dzienne opłaty targowej 
na targowisku położonym pomiędzy ul. A. Mic-
kiewicza a ul. Osiedlową w następujących wyso-
kościach: 
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1. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego 
lub przyczepy: 

a) artykuły spożywcze - 21,10zł, 

b) artykuły pozostałe - 29,20zł. 

2. Przy sprzedaży z samochodu dostawczego 
lub przyczepy: 

a) artykuły spożywcze - 12,20zł, 

b) kwiaty - 17,00zł, 

c) artykuły pozostałe - 21,10zł. 

3. Przy sprzedaży z samochodu osobowego 
(lub przyczepki dwukołowej): 

a) artykuły spożywcze - 9,60zł, 

b) kwiaty - 14,40zł, 

c) artykuły pozostałe - 16,90zł. 

4. Przy sprzedaży na straganie (od 1 handlują-
cego): 

a) artykuły spożywcze - 7,80zł, 

b) wyroby tytoniowe - 12,20zł, 

c) kwiaty w okresie od 15 października do  
15 listopada - 9,60zł, 

d) kwiaty, poza okresem wskazanym w pkt 4 
lit. c - 6,20zł, 

e) rozsady, flance, nasiona - 2,80zł, 

f) krzewy i drzewka - 12,20zł, 

g) artykuły pozostałe - 12,20zł. 

5. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, 
skrzynki, wiadra: 

a) artykuły spożywcze - 1,10zł, 

b) kwiaty, rozsady, flance, nasiona - 1,10zł. 

c) artykuły pozostałe - 3,60zł. 

6. Przy sprzedaży z ziemi (za każdy zajęty 1m2 
powierzchni): 

a) artykuły spożywcze - 2,50zł, 

b) przed straganami, straganami typu „Szczę-
ka” i pawilonami - 2,20zł, 

c) kwiaty w okresie od 15 października do  
15 listopada - 5,50zł, 

d) kwiaty, poza okresem wskazanym w pkt 6 
lit. c - 1,50zł, 

e) rozsady, flance, nasiona - 1,50zł, 

f) krzewy i drzewka - 5,50zł, 

g) artykuły pozostałe - 5,50zł. 

7. Przy jednoczesnej sprzedaży artykułów prze-
mysłowych, spożywczych i innych, opłatę targową 

należy uiścić wg najwyższej stawki dla tych artyku-
łów. 

8. W okresie od 1 stycznia do 31 marca opłata 
targowa wynosi 50% stawek określonych w pkt od 
1 do 7 niniejszego paragrafu. 

§ 2. Ustala się stawki dzienne opłaty targowej 
w miejscach sprzedaży okolicznościowej oraz sprze-
daży sezonowej na terenie miasta Kostrzyn nad 
Odrą poza terenem targowiska określonego w § 1 
w następujących wysokościach: 

1. Przy sprzedaży choinek w okresie świątecz-
nym tj. od 3 grudnia danego roku do 6 stycznia 
roku następnego - za każdy zajęty 1m2 powierzchni 
- 6,60zł. 

2. Przy sprzedaży zniczy, kwiatów, wieńców itp. 
przed wejściami na cmentarze - za każdy zajęty 
1m2 powierzchni - 6,60zł. 

3. Przy sprzedaży w czasie festynów, kierma-
szy, giełd itp. (od 1 handlującego):  

a) art. spożywcze - 9,40zł, 

b) art. pozostałe - 9,70zł. 

4. Przy sprzedaży w trakcie trwania Przystanku 
Woodstock oraz pięć dni przed jego rozpoczęciem 
i trzy dni po jego zakończeniu: 

a) do 5m2 zajmowanej powierzchni - 21,10zł, 

b) za każdy następny 1m2 powierzchni od 
5m2 - 4,20zł. 

5. Przy sprzedaży obrazów, rzeźb, drobnych pa-
miątek itp. (od 1 handlującego) - 9,40zł. 

6. Przy sprzedaży okularów słonecznych w ok-
resie maj - październik (za jeden stojak) - 6,40zł. 

7. Przy jednoczesnej sprzedaży artykułów prze-
mysłowych, spożywczych i innych, opłatę targową 
należy uiścić wg najwyższej stawki dla tych artyku-
łów. 

§ 3. Dzienna opłata targowa płatna jest w dniu 
prowadzenia handlu. 

§ 4. 1. Opłata targowa pobierana jest w formie 
inkasa. 

2. Pobór opłaty powierza się inkasentowi Panu 
Piotrowi Szczepańskiemu. 

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wy-
sokości 10% pobranej opłaty w okresie od 1 kwietnia 
do 31 grudnia, a w okresie od 1 stycznia do 31 marca 
w wysokości 20% pobranej opłaty. 

4. Pobór opłaty targowej dokonuje się na blan-
kietach wydanych przez urząd miasta stanowią-
cych druk ścisłego zarachowania. 

§ 5. Zawiadomienie o wysokości opłaty targo-
wej należy wywiesić na widocznym miejscu na 
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targowisku. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.  

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XXXV/309/05 Rady 
Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 grudnia 2005r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty tar-
gowej. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego, a określone w niej stawki obo-
wiązują od 1 stycznia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Marek Tatarewicz 

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

1746 
 

UCHWAŁA NR XV/96/07 
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 
z dnia 15 listopada 2007r. 

 
w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów 

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

§ 1. Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na oso-
bach fizycznych zamieszkałych na obszarze Miasta 
Kostrzyn nad Odrą i posiadających psy. 

§ 2. 1. Ustala się opłatę od każdego psa w wy-
sokości: 

a) 36zł - w budownictwie jednorodzinnym nie-
stanowiącym indywidualnego gospodar-
stwa rolnego, 

b) 53zł - w budownictwie wielorodzinnym. 

2. Ustala się opłatę w wysokości 22zł od jed-
nego psa, którego posiadaczem jest emeryt lub 
rencista. 

§ 3. 1. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 18a 
ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie 
pobiera się opłaty, o której mowa w § 2: 

a) od właścicieli szczeniąt do 12 tygodnia ży-
cia, 

b) od właścicieli psów wziętych ze schroni-
ska. 

2. W celu uzyskania zwolnienia, o którym mo-
wa w § 3 ust. 1 lit. b, posiadacz psa winien okazać 
dokument potwierdzający ten fakt, wystawiony przez 

administratora schroniska. Zwolnienie stosuje się 
przez okres dwóch lat podatkowych poczynając od 
roku, w którym osoba stała się posiadaczem psa. 

§ 4. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty wygasa  
z końcem roku, w którym ustały okoliczności uza-
sadniające istnienie tego obowiązku. 

2. Opłata od posiadania psów płatny jest do 
dnia 31 maja każdego roku lub w ciągu 14 dni od 
dnia wejścia w posiadanie psa, bez wezwania do 
kasy lub na rachunek Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

3. Osoba, która weszła w posiadanie psa po 
dniu 30 czerwca roku podatkowego, uiszcza opłatę 
w wysokości połowy stawki określonej w § 2. 

§ 5. Do wymiaru, poboru i egzekucji opłaty wpro-
wadzonej niniejszą uchwałą mają zastosowania 
przepisy w sprawie wymiaru i egzekucji zobowią-
zań podatkowych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XXXV/308/05 Rady 
Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 grudnia 2005r. 
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiada-
nia psów. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycz-
nia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Marek Tatarewicz 
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UCHWAŁA NR XII/107/07 
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE 

 
z dnia 15 listopada 2007r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rol-

nego na obszarze Gminy Skwierzyna na rok 2008 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. 
zmianami) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za ok-
res pierwszych trzech kwartałów 2007r. z kwoty 
58,29zł za 1 kwintal (ogłoszoną Komunikatem Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2007r.) do kwoty 40,80zł za 1 kwintal. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2008r. oraz podlega ogłoszeniu na gminnych tabli-
cach ogłoszeń. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław Kretkiewicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XII/108/07 
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE 

 
z dnia 15 listopada 2007r. 

 
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna oraz zwolnień  

z tego podatku 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 5, art. 7 ust. 3, art. 20b i 20c 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op-
łatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co na-
stępuje: 

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

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 
1m2 powierzchni użytkowej - 0,50zł; 

2) od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie małej gastronomii, drobnych 
usług, handlu i drobnej wytwórczości, przy 
czym za działalność gospodarczą w zakresie 
małej gastronomii, drobnych usług, handlu  
i drobnej wytwórczości uważa się prowadze-

nie jej w pomieszczeniach łącznie nie przekra-
czających 50m² - od 1m2 powierzchni użytko-
wej  
- 11,41zł; 

3) od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodar-
czej na terenie wiejskim od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 11,41zł; 

4) od pozostałych budynków lub ich części zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej nie wymienionych w pkt 2  
i 3 - od 1m2 powierzchni użytkowej - 13,57zł; 

5) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 
1m2 powierzchni użytkowej - 2,75zł; 
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6) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym - od 1m2 powierzchni użytkowej - 6,23zł; 

7) od pozostałych budynków lub ich części,  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - od 1m2 po-
wierzchni użytkowej: 

a) budynków gospodarczych, które były zwią-
zane z prowadzeniem gospodarstwa rolne-
go o powierzchni użytkowej powyżej 25m2  

- od 1m2 powierzchni użytkowej - 2,42zł, 

b) pozostałych budynków - od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 4,50zł; 

8) od budowli – 2 % wartości; 

9) od gruntów związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków dla małej gastronomii, drobnych us-
ług, handlu i drobnej wytwórczości od 1m2 
powierzchni - 0,43zł; 

10) od gruntów związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków na terenie wiejskim - od 1m2 po-
wierzchni - 0,43zł; 

11) od pozostałych gruntów związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków nie wymienionych w pkt 9  
i 10 - od 1m2 powierzchni - 0,64zł; 

12) od gruntów: 

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - od 
1ha powierzchni - 2,63zł, 

b) pozostałych, w tych zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - od 1m2 powierzchni - 0,17zł. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) budynki lub ich części przydzielone do bez-
płatnego użytkowania osobie, która przekaza-
ła w zamian za emeryturę lub rentę gospo-
darstwo rolne państwu, jeżeli nie są wynajęte 

lub wydzierżawione, a także działki gruntów 
przydzielone do bezpłatnego użytkowania tej 
osobie; 

2) budynki gospodarcze będące własnością eme-
rytów i rencistów rolnych z płacenia podatku 
w przypadku prowadzenia samodzielnego gos-
podarstwa domowego; 

3) budynki gospodarcze wchodzące w skład go-
spodarstw rolnych położone na gruntach oz-
naczonych kodem użytkowania B, służące wy-
łącznie działalności rolniczej; 

4) budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby 
gminnych jednostek i zakładów budżetowych 
i instytucji kultury (zwolnienie nie dotyczy prze-
dmiotów opodatkowania zajętych na działal-
ność gospodarczą inną niż działalność statu-
towa tych jednostek); 

5) budynki mieszkalne zasobów komunalnych, 
budynki lub ich części oraz grunty zajęte na 
potrzeby domów pomocy społecznej, domów 
dziecka, jednostek ochotniczej straży pożar-
nej, cmentarze komunalne, sale wiejskie, wy-
sypiska śmieci i grunty pod strefą ochronną 
przy wodociągach miejskich i wiejskich; 

6) budynki, budowle i grunty, w tym tereny zie-
lone i place stanowiące własność gminy; 

7) grunty wchodzące w skład gospodarstw rol-
nych oznaczone następującymi kodami użyt-
kowania gruntów: Tr – tereny różne, dr – dro-
gi.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/266/05 Rady 
Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 grudnia 2005r.  
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 
terenie Miasta i Gminy Skwierzyna na rok 2006 
oraz zwolnień z tego podatku. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2008r. oraz podlega ogłoszeniu na gminnych tabli-
cach ogłoszeń. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław Kretkiewicz 
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UCHWAŁA NR XII/109/07 
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE 

 
z dnia 15 listopada 2007r. 

 
w sprawie ustalenia stawek opłat targowych 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op-
łatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zmianami) uchwala się, co nastę-
puje: 

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej: 

1. Za zajęcie jednego stanowiska na terenie 
targowiska przy ul. Władysława Jagiełły w Skwie-
rzynie w wysokości - 20,00zł.  

2. Od sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki lub w in-
nej formie warzyw, kwiatów, płodów rolnych oraz 
pozostałych artykułów na terenie targowiska przy 
ul. Władysława Jagiełły w wysokości - 6,00zł. 

3. Od przedsiębiorców prowadzących działal-
ność handlową lub gastronomiczną nie będących 
podatnikami podatku od nieruchomości z tytułu tej 
działalności ustala się dzienną opłatę targową  
w wysokości - 0,25zł za 1m² powierzchni zajętej 
pod działalność handlową lub gastronomiczną, 
która nie może przekroczyć kwoty - 631,94zł dzien-
nie. 

4. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej 
poza targowiskiem przy ul. Władysława Jagiełły  
w Skwierzynie w wysokości - 40zł. 

5. Od sprzedaży okazjonalnej dokonywanej  
w trakcie imprez kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, jarmarków, odpustów oraz w okresach 
sprzedaży sezonowej na terenie miasta: 

1) punkt gastronomiczny ze sprzedażą piwa  
- 170,00zł; 

2) punkt gastronomiczny bez sprzedaży piwa  
- 120,00zł; 

3) punkty handlowe inne - 60,00zł; 

4) punkty drobnego handlu (balony, popcorn, 
truskawki, znicze, wiązanki, kwiaty, karpie lub 
inne przetwory z ryb) - 40,00zł; 

5) sprzedaż choinek - 65,00zł. 

6. Od sprzedaży okazjonalnej dokonywanej  
w trakcie imprez kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, jarmarków i odpustów na terenie wiej-
skim: 

1) punkty gastronomiczne ze sprzedażą piwa  
- 85,00zł; 

2) punkty gastronomiczne bez sprzedaży piwa  
- 60,00zł; 

3) punkty handlowe inne - 30,00zł; 

4) punkty drobnego handlu (balony, popcorn, 
truskawki, znicze, wiązanki, kwiaty, karpie lub 
inne przetwory z ryb) - 30,00zł. 

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej  
w drodze inkasa na terenie targowiska przy ul. Wła-
dysława Jagiełły w Skwierzynie oraz na terenie 
Miasta i Gminy Skwierzyna przez Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Skwierzynie. 

2. Za pobranie opłaty targowej i wpłacenie  
w kasie urzędu inkasentowi przysługuje wynagro-
dzenie w wysokości 20% kwot zebranych opłat. 
Wynagrodzenie będzie wypłacane comiesięcznie 
w terminie do 20 dnia następnego miesiąca. Inka-
sent nie jest upoważniony do samodzielnego po-
trącenia swojego wynagrodzenia. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/14/06 Rady Miej-
skiej w Skwierzynie z dnia 15 grudnia 2006r.  
w sprawie ustalenia stawek opłat targowych oraz 
uchwała Nr XI/106/07 Rady Miejskiej w Skwierzy-
nie z dnia 30 października 2007r. zmieniająca uch-
wałę w sprawie ustalenia stawek opłat targowych. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2008r. oraz podlega ogłoszeniu na gminnych tabli-
cach ogłoszeń. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław  Kretkiewicz 
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UCHWAŁA NR XII/110/07 
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE 

 
z dnia 15 listopada 2007r. 

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

i Gminy Skwierzyna na rok 2008 i zwolnienia od tego podatku 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 3,  
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się następujące roczne stawki od 
środków transportowych: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej: 

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

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  
- 716,00zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  - 870,00zł; 

2) 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 uznawanym za równo-

ważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 992,00 1.050,00 
13 14 1.047,00 1.108,00 
14 15 1.102,00 1.165,00 

          15 i więcej 1.157,00 1.352,00 
Trzy osie 

12 17 1.157,00 1.225,00 
17 19 1.212,00 1.284,00 
19 21 1.265,00 1.341,00 
21 23 1.323,00 1.399,00 
23 25 1.377,00 1.703,00 

          25 i więcej 1.432,00 1.703,00 
Cztery osie i więcej 

12 25 1.432,00 1.516,00 
25 27 1.486,00 1.575,00 
27 29 1.543,00 1.785,00 
29 31 1.787,00 2.508,00 

          31 i więcej 1.787,00 2.508,00 
 
3) od ciągników siodłowych lub balastowych 

przystosowanych do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i po-
niżej 12 ton - 1.050,00zł; 

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

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1750 
Województwa Lubuskiego Nr 130 
 

7051 

Liczba osi i dopuszczalna ma-
sa całkowita zespołów pojaz-
dów : ciągnik siodłowy + na-
czepa, ciągnika balastowy  

+ przyczepa) 

Stawka podatku w (złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 1.048,00 1.108,00 
18 25 1.102,00 1.166,00 
25 31 1.212,00 1.284,00 

          31 i więcej 1.525,00 1.981,00 
Trzy osie 

12 40 1.432,00 1.763,00 
           40 i więcej 1.861,00 2.563,00 

 
5) od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego, która łą-
cznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 
12 ton - 500,00zł; 

6) od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną prze podatnika podatku rolnego, posiada-
jących dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton: 

 
Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita zespołu po-
jazdów: naczepa – przyczepa  
+ pojazd silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku w (złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 690,00 805,00 
18 25 805,00 920,00 

           25 i więcej 920,00 1.035,00 
Dwie osie 

12 28 920,00 978,00 
28 33 978,00 1.035,00 
33 38 1.035,00 1.569,00 

           38 i więcej 1.396,00 1.996,00 
Trzy osie 

12 38 1.035,00 1.150,00 
           38 i więcej 1.265,00 1.555,00 

 
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc 

do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc - 952,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.205,00zł. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transpor-
towych: 

- karetki pogotowia i ambulanse, 

- autobusy wykorzystywane do dowozu dzieci 
do szkół, 

- środki transportowe stanowiące własność 
gminy, 

- środki transportowe wykorzystywane do 
ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie 
przeciwpożarowej z wyjątkiem określonych 
w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i op-
łatach lokalnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy w Skwierzynie. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycz- 
 

 

nia 2008r. oraz podlega ogłoszeniu na gminnych 
tablicach ogłoszeń. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław Kretkiewicz 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XI/48/2007 
RADY GMINY W BYTNICY 

 
z dnia 16 listopada 2007r. 

 
w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136,  
poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wy-
miaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 października 2007r. w sprawie średniej ceny 

skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2007r. z kwoty 58,29zł za 1dt do kwoty 46,64zł za 
1dt.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 
2008r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Marian Pakuła 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XI/49/2007 
RADY GMINY W BYTNICY 

 
z dnia 16 listopada 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania 

psów i opłaty miejscowej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591  
z 2001r. z późn zm.), art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3, 
art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 - 3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące roczne stawki 
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Byt-
nica na rok 2008. 

 

od budynków 

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej 0,49zł 

2) 
od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej  17,63zł 

3) 
od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni 
użytkowej 3,84zł 
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4) od budynków pozostałych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej, w tym: 

a) od letniskowych  6,17zł 

b) od garaży 5,67zł 
 

c) od pozostałych nie wymienionych pod literą a i b, w tym budynków zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 3,50zł 

od gruntów 

5) 
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 
1m2 powierzchni użytkowej 0,67zł 

6) 
od gruntów pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elek-
trownie wodne od 1ha powierzchni 3,74zł 

7) od gruntów letniskowych od 1m2 powierzchni użytkowej    0,30zł 

8) 
od gruntów pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 0,11zł 

od budowli 

9) 
od budowli: określone na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych 

2% ich 
wartości 

 
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) budynki lub ich części oraz działki gruntu przy-
dzielone do bezpłatnego użytkowania osobom, 
które przekazały gospodarstwa rolne na Skarb 
Państwa w zamian za emeryturę lub rentę; 

2) budynki i świetlice zajęte na potrzeby ochot-
niczych straży pożarnych; 

3) kluby i świetlice wiejskie w których nie pro-
wadzi się działalności gospodarczej; 

4) nieruchomości stanowiące własność gminy 
za wyjątkiem wydzierżawionych; 

5) budowle, będące własnością gminy, nie od-
dane innym podmiotom w użytkowanie wie-
czyste lub posiadanie zależne.  

3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomo-
ści od osób fizycznych na terenie gminy w drodze 
inkasa przez sołtysów wsi. Ustala się wynagrodze-
nie w wysokości 6% od pobranych osobiście na-
leżności z tytułu podatku od nieruchomości. 

§ 2. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od po-
siadania psów za rok kalendarzowy w wysokości  
- 50zł. 

2. Znosi się opłatę dla tych właścicieli, którzy 
przedstawią aktualny dokument stwierdzający, że 
pies został zaszczepiony.  

3. Zarządza się pobór opłaty od posiadania 
psów na terenie gminy w drodze inkasa przez soł-
tysów wsi do 30 czerwca za dany rok. Ustala się 

wynagrodzenie w wysokości 6% od pobranych 
osobiście należności z tytułu tej opłaty. 

§ 3. 1.Ustala się dzienną stawkę opłaty miej-
scowej w miejscowościach: 

a) Grażyna, 

b) Głębokie, 

c) Struga. 

Od osób fizycznych przebywających dłużej niż 
jedną dobę w miejscowościach Gryżyna, Głębokie 
i Struga w celach wypoczynkowych, zdrowotnych  
i turystycznych - za dzień pobytu w wysokości - 1,72zł. 

2. Opłatę uiszcza się w recepcjach ośrodków 
wypoczynkowych, kolonijnych, pensjonatów i pól 
namiotowych oraz pozostałych baz noclegowych.  

3. Inkasenci wymienionych w § 3 pkt 4 jedno-
stek rozliczają się z pobranych opłat w urzędzie 
gminy w terminie do 5-ego każdego miesiąca. 

4. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za in-
kaso opłaty miejscowej w wysokości 6% zainka-
sowanych kwot. 

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                   poz. 1752, 1753 
Województwa Lubuskiego Nr 130 
 

 

7054 

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI/142/2005  
z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wyso-
kości i zasad poboru podatków od nieruchomości, 
od posiadania psów i opłaty miejscowej (Dziennik 
Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2005r.  
Nr 110, poz.1979).  

§ 7. 1. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2008r.  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach 
ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy 
Bytnica. 

Przewodniczący Rady 
Marian Pakuła 

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

1753 
 

UCHWAŁA NR XI/50/2007 
RADY GMINY W BYTNICY 

 
z dnia 16 listopada 2007r. 

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

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

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej  
12 ton: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 604zł, 

b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie - 742zł, 

c) powyżej 9 ton - 864zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 1.436 1.436 
13 14 1.436 1.436 
14 15 1.436 1.436 
15 - 1.436 1.436 

Trzy osie 
12 17 1.436 1.436 
17 19 1.436 1.436 
19 21 1.436 1.436 
21 23 1.904 1.904 
23 25 1.904 1.904 
25 - 1.904 1.904 
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1 2 3 4 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.904 1.904 
25 27 1.904 1.904 
27 29 1.904 1.904 
29 31 1.904 2.504 
31 - 2.504 2.504 

 
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony do 12 ton - 954zł; 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z przycze-
pą lub naczepą o dopuszczalnej masie całko-
witej 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 zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.548 1.548 
18 25 1.548 1.548 
25 31 1.904 1.904 
31 - 1.904 1.904 

Trzy osie 
12 40 1.904 1.904 
40  1.926 2.504 

 
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-

dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą: 

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 540zł 

z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podat-

nika podatku rolnego, 

b) równą lub wyższą od 12 ton 

z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego: 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej 
niż 

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

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 546 546 
18 25 546 546 
25 - 600 600 

Dwie osie 
12 28 546 546 
28 33 890 890 
33 38 1.380 1.380 
38 - 1.792 1.792 

Trzy osie 
36 38 1.202 1.202 
38 - 1.436 1.436 
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6) od autobusów w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc – 1.446zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.830zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/141/2005 Rady 
Gminy w Bytnicy z dnia 8 grudnia 2005r. w spra-
wie wysokości stawek podatku od środków trans-
portowych na terenie Gminy Bytnica (Dziennik 
Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2005r.  

Nr 110, poz.1978). 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 
2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach 
ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie 
Gminy Bytnica. 

Przewodniczący Rady 
Marian Pakuła 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVI/103/07 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

 
z dnia 16 listopada 2007r. 

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

obszarze Gminy Drezdenko 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) i art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, 
poz. 969 z późn. zm.) w związku z komunikatem 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 października 2007r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2007r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 831 z 2007r.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ogłoszoną średnią cenę skupu żyta za 

okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. w wyso-
kości 58,29zł za 1q obniża się do kwoty 55,00zł za 
1q. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Skrzypczyński 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVI/104/07 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

 
z dnia 16 listopada 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op-
łatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 

26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych  
w 2008r. (M. P. Nr 47, poz. 557) oraz obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 10 października 2007r.  
w sprawie minimalnych stawek w podatku od środ-
ków transportowych obowiązujących w 2008r.  
(M. P. Nr 76, poz. 813) uchwala się, co następuje: 
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§ 1. Ustala się następujące roczne stawki po-
datku od środków transportowych: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poni-
żej 12 ton: 

a) powyżej j3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
– 614,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  
- 921,00zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.023,00zł; 

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

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej  
12 ton - 1.228,00zł; 

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 podatkowe określa załącznik 
Nr 2 do uchwały; 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-

jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego - 921,00zł; 

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) mniejszej niż 30 miejsc - 1.432,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.739,00zł. 

§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 12 
ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku od środków 
transportowych autobusy wykorzystywane do do-
wozu dzieci do szkół. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/368/05 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z 28 listopada 2005r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Skrzypczyński 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XVI/104/07 
Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 16 listopada 2007r. 
 
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 zł) 

Nie 
mniej niż 

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

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 1 1.023,00 1.125,00 
13 14 1.125,00 1.228,00 
14 15 1.228,00 1.432,00 
15  1.432,00 1.637,00 

Trzy osie 
12 17 1.074,00 1.125,00 
17 19 1.125,00 1.330,00 
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1 2 3 4 
19 21 1.330,00 1.534,00 
21 23 1.534,00 1.740,00 
23 25 1.739,00 1.841,00 
25  1.841,00 1.944,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.534,00 1.739,00 
25 27 1.739,00 1.944,00 
27 29 1.944,00 2.046,00 
29 31 2.046,00 2.455,00 
31  2.199,00 2.455,00 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XVI/104/07 
Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 16 listopada 2007r. 
 

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów rów-

nej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całko-
wita zespołu pojazdów: ciągnik 

siodłowy + naczepa 
ciągnik balastowy + przyczepa  

(w tonach) 

Stawka podatku (w zł) 

Nie 
mniej niż 

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

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.228,00 1.330,00 
18 25 1.330,00 1.432,00 
25 31 1.432,00 1.534,00 
31  1.534,00 1.944,00 

Trzy osie 
12 40 1.637,00 1.841,00 
40  1.841,00 2.557,00 

 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XVI/104/07 

Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 16 listopada 2007r. 

 

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitej równą lub wyższą niż 12 ton, z yjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (w zł) 

Nie 
mniej niż 

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

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 921,00 1.023,00 
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1 2 3 4 
18 25 1.023,00 1.125,00 
25 28 1.125,00 1.228,00 

Dwie osie 
12 28 1.023,00 1.125,00 
28 33 1.125,00 1.228,00 
33 38 1.228,00 1.330,00 
38  1.330,00 1.739,00 

Trzy osie 
12 38 1.228,00 1.330,00 
38  1.432,00 1.534,00 

 
=================================================================================== 
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UCHWALA NR XII/85/07  
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE  

 
z dnia 19 listopada 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Cybinka 

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

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Cybinka 

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 
1m2 pow. użytk. - 0,58zł; 

2) od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej 
od 1m2 pow. użytk. - 15,90zł; 

3) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem sie-
wnym za 1m2 pow. użytk. - 8,86zł; 

4) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 
pow. użytk. - 3,84zł; 

5) od pozostałych budynków lub ich części,  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizację pożytku publicznego za 1m2 pow. 
użytk. - 3,90zł; 

6) od budowli - 2% ich wartości; 

 

7) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków od 1m2 powierzchni - 0,65zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha 
powierzchni - 3,74zł, 

c) pozostałych, w tym: 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego 
od 1m2 powierzchni - 0,19zł, 

- pod placami zabaw i zieleni przeznaczo-
ne do wspólnego użytku mieszkańców  
- 0,09zł. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/113//04 Rady 
Miejskiej w Cybince z dnia 13 grudnia 2004r. w spra-
wie wysokości i zasad poboru podatku od nieru-
chomości, podatku od posiadania psa i opłat lo-
kalnych na terenie Miasta i Gminy Cybinka oraz 
uchwała Nr XIX/120/04 Rady Miejskiej w Cybince  
z dnia 28 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę  
Nr XVIII/113/04 Rady Miejskiej w Cybince z dnia  
13 grudnia 2004r. w sprawie wysokości i zasad 
poboru podatku od nieruchomości, podatku od 
posiadania psa i opłat lokalnych na terenie Miasta 
i Gminy Cybinka. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo- 
 

 

jewództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki 
obowiązują od 1 stycznia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Sławomir Kulczyński 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XII/86/07  
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE  

 
z dnia 19 listopada 2007r. 

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

i Gminy Cybinka 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r.  
Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co na-
stępuje: 

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

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

a) powyżej 3,5t do 4,5t włącznie - 550zł, 

b) powyżej 4,5t do 5,5t włącznie - 650zł, 

c) powyżej 5,5t do 7t włącznie - 870zł, 

d) powyżej 7t do 9t włącznie - 1.070zł, 

e) powyżej 9t a poniżej 12t - 1.280zł; 

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

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

a) od 3,5t do 5,5t włącznie - 1.200zł, 

b) powyżej 5,5t do 9t włącznie - 1.400zł, 

c) powyżej 9t poniżej 12t - 1.500zł; 

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 
12t, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do 
uchwały; 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7t i poniżej 12t z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolne-
go: 

a) od 7t do 8t włącznie - 350zł, 

b) powyżej 8 t do 10t włącznie - 1.100zł, 

c) powyżej 10t a poniżej 12t - 1.200zł; 

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

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

a) poniżej 30 miejsc - 1.150zł, 

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

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/65/03 Rady Miej-
skiej w Cybince z dnia 10 grudnia 2003r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na terenie Miasta i Gmi-
ny Cybinka oraz uchwała Nr XXIX/171/05 Rady Miej-
skiej w Cybince z dnia 12 grudnia 2005r. zmienia-
jąca załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej  
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w Cybince z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie ok-
reślenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie Miasta i Gminy Cybin-
ka. 

 

§ 4. Uchwała wchodzie 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 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Sławomir Kulczyński 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XII/86/07 
Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 19 listopada 2007r. 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

(w tonach) 
Stawki podatku 
(w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.880 1.900 
13 14 1.900 1.910 
14 15 1.910 1.920 
15 18 1.920 1.950 

Trzy osie 
15 17 1.900 1.910 
17 19 1.910 1.930 
19 21 1.930 1.950 
21 23 1.940 2.050 
23 25 1.950 2.150 
25  2.000 2.250 

Cztery osie 
12 25 1.950 2.050 
25 27 2.050 2.150 
27 29 2.150 2.340 
29 31 2.250 2.500 
31 32 2.300 2.500 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XII/86/07 
Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 19 listopada 2007r. 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawki podatku 
(w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1.250 1.300 
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1 2 3 4 
18 25 1.300 1.350 
25 31 1.350 1.450 
31  1.500 1.970 

Trzy osie 
12 40 1.600 1.800 
40  1.800 2.550 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XII/86/07 
Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 19 listopada 2007r. 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

pojazdów: 
pojazd silnikowy + naczepa, 
pojazd silnikowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawki podatku 
(w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 1.000 1.050 
18 25 1.050 1.150 
25  1.150 1.250 

Dwie osie 
12 28 1.150 1.250 
28 33 1.250 1.350 
33 38 1.350 1.450 
38  1.500 1.750 

Trzy osie 
12 38 1.300 1.350 
38  1.350 1.500 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XII/87/07  
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE  

 
z dnia 19 listopada 2007r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze  

Miasta i Gminy Cybinka 
 

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

 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta ogłoszoną w Ko-
munikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 17 października 2007r. jako podstawę 
obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta  
i Gminy Cybinka z kwoty - 58,29zł za 1dt na kwotę  
- 47,00zł za 1dt. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Cybinki. 

§ 3. 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 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Sławomir Kulczyński 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR X/92/2007 
RADY GMINY DESZCZNO 

 
z dnia 19 listopada 2007r. 

 
w sprawie podatku od nieruchomości w 2008r. 

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

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

1) od gruntów: 

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

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74zł 
od 1ha powierzchni, 

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

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 13,50zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 8,86zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 3,84zł od 1 m2 powierz-
chni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 3,50zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej; 

3) od budowli: 

a) będących sieciami gazowymi rozdzielczy-
mi średniego ciśnienia – 0,5% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  
i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych, 

b) od pozostałych budowli – 2% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  
i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) gminne budynki zajęte na: przedszkola, ośrodki 
zdrowia, ochotnicze straże pożarne, biblioteki, 
sale wiejskie; 

2) grunty zajęte na cmentarze komunalne; 

3) grunty będące własnością gminy stanowiące 
użytki kopalne po zakończonej rekultywacji bę-
dące w posiadaniu osób fizycznych, osób pra-
wnych, jednostek organizacyjnych w tym spó-
łek nie posiadających osobowości prawnej; 

4) sieci wodociągowo - kanalizacyjne stanowią-
ce własność gminy wybudowane przez Zwią-
zek Celowy Gmin MG-6. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki 
obowiązują w roku podatkowym 2008. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Łochowicz  
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UCHWAŁA NR X/93/2007 
RADY GMINY DESZCZNO 

 
z dnia 19 listopada 2007r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2008r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 
ust. 3 ustawy  z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dla potrzeb obliczania podatku rolnego  
w 2008r. obniża się cenę żyta do kwoty - 40,00zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego a określone w niej stawki 
obowiązują w roku podatkowym 2008. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Łochowicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR X/94/2007 
RADY GMINY DESZCZNO 

 
z dnia 19 listopada 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

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

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
– 638,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  
– 748,00zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 979,00zł; 

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

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 – 979,00zł; 

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 podatku określa załącznik Nr 2 
do uchwały; 

5) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego, 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiada-
ją dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poni-
żej 12 ton – 638,00zł; 

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 podatku określa za-
łącznik Nr 3 do uchwały; 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia: 
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a) mniej niż 30 miejsc – 1.386,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.738,00zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Deszczno.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/6/2006 Rady Gmi-
ny w Deszcznie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od środków transpor-
towych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki 
obowiązują od dnia 1 stycznia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Łochowicz 

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr X/94/2007 

Rady Gminy Deszczno 
z dnia 19 listopada 2007r. 

 
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 pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 15 1.276,00 1.320,00 
         15 i więcej 1.386,00 1.452,00 

Trzy osie 
12 25 1.617,00 1.826,00 

         25 i więcej 1.738,00 1.848,00 
Cztery osie i więcej 

12 29 1.793,00 1.914,00 
29 31 1.914,00 2.583,31 

         31 i więcej 1.969,00 2.583,31 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr X/94/2007 

Rady Gminy Deszczno 
z dnia 19 listopada 2007r.  

 
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 cał-
kowita zespołu pojazdów: ciągnik 

siodłowy + naczepa, ciągnik balasto-
wy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

Inne systemy za-
wieszenia osi jezd-

nych 
Dwie osie 

12 25 1.276,00 1.386,00 
25 31 1.617,00 1.738,00 

              31 i więcej 1.738,00 1.996,71 
Trzy osie 

12 40 1.617,00 2.002,00 
              40 i więcej 2.079,00 2.583,31 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                    poz. 1761, 1762 
Województwa Lubuskiego Nr 130 
 

 

7066 

 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr X/94/2007 

Rady Gminy Deszczno  
z dnia 19 listopada 2007r.  

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

kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa cał-
kowita zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 25 693,00 814,00 
               25 i więcej 748,00 869,00 

Dwie osie 
12 33 1.045,00 1.155,00 
33 38 1.331,00 1.507,00 

               38 i więcej 1.386,00 1.969,00 
Trzy osie 

12 38 1.386,00 1.441,00 
               38 i więcej 1.386,00 1.507,00 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXI/115/07 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 

 
z dnia 19 listopada 2007r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/102/07 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2007r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) Rada 
Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XX/102/07 z dnia 29 paź-
dziernika 2007r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych na 
rok 2008 w § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmie-
nie: 

„3) od ciągników siodłowych lub balastowych 
przystosowanych do używania łącznie z na-

czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 

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

§ 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 i obowiązuje od 1 stycznia 
2008r.    

Przewodniczący Rady 
Piotr Szyszko 
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UCHWAŁA NR XXI/116/07 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 

 
z dnia 19 listopada 2007r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/104/07 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2007r.  

w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na rok 2008 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), art. 18a ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. f 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op-
łatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 
ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XX/104/07 z dnia 29 paź-
dziernika 2007r. w sprawie ustalenia opłaty od 
posiadania psów na rok 2008 § 3 otrzymuje nastę-
pujące brzmienie: 

„§ 3. Opłata od posiadania psów jest płatna  

w kasie urzędu miejskiego lub na rachunek 
bankowy.” 

§ 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 i obowiązuje od 1 stycznia 
2008r. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Szyszko 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIV/66/2007    
RADY GMINY PRZYTOCZNA 

 
z dnia 20 listopada 2007r.  

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień  

z tego podatku 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. 
zmianami) i art. 5, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121,  
poz. 844 z 2006r. z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

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

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części  
- 0,57zł od 1m2 pow. użytkowej. 

2. Od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej - 14,80zł 
od 1m2 pow. użytkowej. 

3. Od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,55zł 

od 1m2  pow. użytkowej. 

4. Od budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,75zł od 1m2 
pow. użytkowej. 

5. Od pozostałych budynków lub ich części  
- 4,25zł od 1m2 pow. użytkowej, w tym: 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 2,00zł 
od 1m2 pow. użytkowej. 

6. Od budowli - 2% wartości. 

7. Od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
- 0,63zł od 1m2  powierzchni. 

8. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  
- 3,68zł od 1ha powierzchni. 
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9. Od pozostałych gruntów - 0,18zł od 1m2 po-
wierzchni, w tym: 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 0,11zł 
od 1m2 powierzchni. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1. Nieruchomości jednostek budżetowych i za-
kładów budżetowych powiązanych z budżetem 
gminy z wyjątkiem budynków lub ich części, bu-
dowli, gruntów wynajętych lub wydzierżawionych 
innym osobom fizycznym lub prawnym na pro-
wadzenie działalności gospodarczej. 

2. Budynki lub ich części przydzielone do bez-
płatnego użytkowania osobie, która przekazała  
w zamian za emeryturę lub rentę gospodarstwo 
rolne Państwu, jeżeli nie są wynajęte lub wydzier-
żawione, a także działki gruntu przydzielone do 

bezpłatnego użytkowania takiej osobie. 

3. Budynki gospodarcze w przypadku prowa-
dzenia samodzielnie gospodarstwa domowego 
przez emerytów i rencistów rolnych. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/9/2006 Rady Gmi-
ny Przytoczna z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości oraz zwolnień z tego podatku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki 
obowiązują od dnia 1 stycznia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Barski 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIV/67/2007    
RADY GMINY PRZYTOCZNA 

 
z dnia 20 listopada 2007r.  

 
w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. 
zmianami) i art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006r. z później-
szymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastę-
puje: 

§ 1. Ustala się opłatę od posiadania psów  
w wysokości - 20,00zł rocznie od każdego psa, 
powyżej trzeciego miesiąca życia. 

§ 2. Opłaty od posiadania jednego psa nie po-
biera się w przypadku, gdy jest samodzielnie pro-
wadzone gospodarstwo domowe przez rolników, 
emerytów i rencistów. 

§ 3. 1. Opłata jest płatna jednorazowo w termi-
nie do 30 września każdego roku. 

2. Pobór opłaty od posiadania psów następuje 
w drodze inkasa przez sołtysów (lub wpłat do kasy 
urzędu gminy). 

3. Wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty 
od posiadania psów ustala się w wysokości 50% 
zainkasowanej kwoty. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/135/2004 Rady 
Gminy Przytoczna z dnia 7 grudnia 2004r. w spra-
wie określenia wysokości stawki podatku od po-
siadania psów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2008r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Barski 
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UCHWAŁA NR XIV/68/2007    
RADY GMINY PRZYTOCZNA 

 
z dnia 20 listopada 2007r.  

 
w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póź-
niejszymi zmianami) i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 844  
z 2006r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 
Przytoczna uchwala, co następuje: 

§ 1. Na terenie Gminy Przytoczna w miejscowo-
ściach: Lubikowo, Rokitno, Krasne Dłusko wprowa-
dza się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wyso-
kości - 1,75zł od osób przebywających okresowo  
w celach wypoczynkowych i turystycznych. 

§ 2. Opłata ustalona w § 1 dotyczy osób niebę-
dących mieszkańcami gminy. 

§ 3. 1. Opłatę miejscową pobiera się za każdy 
dzień pobytu na terenie Gminy Przytoczna. 

2. Do pobierania opłaty miejscowej zobowiązu-
je się administratorów i właścicieli ośrodków wy-

poczynkowych. 

3. Pobierający opłaty zobowiązani są do odpro-
wadzania zainkasowanych kwot do kasy urzędu 
gminy w terminie do 30 każdego miesiąca. 

4. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje pro-
wizja w wysokości 10% zainkasowanej kwoty. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/192/2005  
Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 listopada 2005r.  
w sprawie określenia opłaty miejscowej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2008r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Barski 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIV/69/2007    
RADY GMINY PRZYTOCZNA 

 
z dnia 20 listopada 2007r.  

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póź-
niejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006r.  
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków 
transportowych: 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 630zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.260zł. 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt 1 do uchwały. 

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.150zł. 

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt 2 do uchwały. 
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5. Od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem zwią-
zanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego, którego łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 110zł. 

6. Od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem zwią-
zanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, zgodnie  
z załącznikiem Nr 1 pkt  3 do uchwały. 

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc: 

a) mniej niż 30 miejsc – 1.380zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.700zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/193/05 Rady 
Gminy Przytoczna z dnia 29 listopada 2005r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych oraz uchwała Nr XXXIV/201/ 
2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 
2005r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXIII/ 
193/05 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 listopada 
2005r.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia zgłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki 
obowiązują od dnia 1 stycznia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Barski 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XIV/69/2007 
Rady Gminy Przytoczna 

z dnia 20 listopada 2007r. 
 

Wysokość stawek podatku od środków transportu 
 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem oneu-
matycznym lub zawie-
szeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.300 1.400 
13 14 1.400 1.500 
14 15 1.600 1.650 
15  1.700 1.750 

Trzy osie 
12 17 1.400 1.500 
17 19 1.500 1.600 
19 21 1.600 1.750 
21 23 1.700 1.850 
23 25 1.800 1.950 
25  1.950 2.100 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.500 1.600 
25 27 1.600 1.950 
27 29 1.750 2.250 
29  1.850 2.505,15 

 
 
 
 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                             poz. 1767 
Województwa Lubuskiego Nr 130 
 

 

7071 

 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XIV/69/2007 

Rady Gminy Przytoczna 
z dnia 20 listopada 2007r. 

 
2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
 

Dopuszczalna masa całkowita pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem oneu-
matycznym lub zawie-
szeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.150 1.210 
18 25 1.210 1.320 
25 31 1.260 1.650 
31  1.560 1.936,29 

Trzy osie 
12 40 1.430 1.930 
40  1.920 2.505,15 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XIV/69/2007 
Rady Gminy Przytoczna 

z dnia 20 listopada 2007r. 
 

3. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika rolnego 
 
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 oneu-
matycznym lub zawie-
szeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 170 220 
18 25 200 350 
25  350 630 

Dwie osie 
12 28 240 340 
28 33 680 940 
33 38 940 1.430 
38  1.260 1.870 

Trzy osie 
12 38 720 1.050 
38  1.050 1.430 
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UCHWAŁA NR XIV/70/2007    
RADY GMINY PRZYTOCZNA 

 
z dnia 20 listopada 2007r.  

 
w sprawie średniej ceny skupu żyta 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami)  
i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o po-
datku rolnym (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 136, 
poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszo-
ną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z dnia 17 października 2007r. (M. P.  

z dnia 23 października 2007r. Nr 77, poz. 831)  
o kwotę - 8,29zł. Po obniżeniu cena 1q żyta wynosi 
- 50zł. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2008r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Barski 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIII/85/2007 
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ 

 
z dnia 20 listopada 2007r. 

 
w sprawie określenia 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 (t.j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5, 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Szlich-
tyngowej uchwala, 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 od 1m2 - 0,71zł powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wod-
ne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 
1ha powierzchni – 3,74zł, 

c) pozostałych od 1m2 powierzchni w tym za-
jętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 0,23zł; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytko-

wej – 0,53zł, 

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 - 19,01zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym od 1m2 po-
wierzchni użytkowej – 8,86zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni 
użytkowej – 3,84zł, 

e) pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego 
– 3,55zł; 

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: 
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a) budynki, budowle i grunty będące we wła-
daniu: Zespołu Świetlic w Szlichtyngowej, 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Szlichtyngowej, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szlichtyngowej, Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Dryżynie, Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Goli, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jędrzychowicach, Ocho-
tniczej Straży Pożarnej w Nowych Drzew-
cach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sta-
rych Drzewcach, Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wyszanowie, instytucję kultury, 

b) strychy będące w posiadaniu osób fizycz-
nych i prawnych. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/11/2006 Rady 
Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 grudnia 2006r. 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nierucho-
mości, podatku od posiadania psów. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego a określone w niej stawki  
i zwolnienia obowiązują od dnia 1 stycznia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Adam Fałda 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIII/86/2007 
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ 

 
z dnia 20 listopada 2007r. 

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

podatku na terenie miasta i gminy 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 
ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 
z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska  
w Szlichtyngowej uchwala, co następuje: 

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 4,5 tony włącznie – 592zł, 

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie - 624zł, 

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 796zł, 

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 904zł, 

e) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.205zł; 

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

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna 
(osie jezdne) z zawie-
szeniem pneumatycz-
nym uznanym za rów-

noważnie 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 963,00 963,00 
13 14 1103,00 1103,00 
14 15 1345,00 1345,00 
15  1507,00 1507,00 

Trzy osie 
12 17 1103,00 1103,00 
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1 2 3 4 
17 19 1205,00 1205,00 
19 21 1457,00 1457,00 
21 23 1605,00 1605,00 
23 25 1959,00 1959,00 
25  1959,00 1959,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1959,00 1959,00 
25 27 1614,00 1614,00 
27 29 1980,00 1980,00 
29 31 2527,00 2527,00 
31  2527,00 2527,00 

 
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-

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

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.119zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.227zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.528zł; 

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:  

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespo-

łu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawie-
szeniem uznanym na 

równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1571,00 1787,00 
18 25 1953,00 1953,00 
25 31 1953,00 1953,00 
31  1953,00 1953,00 

Trzy osie 
12 40 1953,00 1953,00 
40  1953,00 2527,00 

 
5) od przyczepy lub 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 rolne-
go: 

a) od 7 ton a poniżej 12 ton - 431zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego:  
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespo-

łu pojazdów: 
naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy)  

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawie-
szeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 431,00 431,00 
18 25 484,00 484,00 
25  484,00 605,00 

Dwie osie 
12 28 484,00 538,00 
28 33 662,00 915,00 
33 38 915,00 1545,00 
38  1570,00 1830,00 

Trzy osie 
12 38 729,00 1015,00 
38  1015,00 1379,00 

 
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do 

siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.545,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.953,00zł. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych pojazdy będące własnością gminnych 
jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem po-
jazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/12/2006 Rady Miej-
skiej w Szlichtyngowej z dnia 14 grudnia 2006r.  
w sprawie określenia stawek podatku od środków 
transportowych na terenie miasta i gminy oraz 
uchwała Nr IV/26/2006 Rady Miejskiej w Szlichtyn-

gowej z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr III/12/2006  Rady Miejskiej w Szlich-
tyngowej z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie miasta i gminy. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego a określone w niej stawki  
i zwolnienia obowiązują od dnia 1 stycznia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Adam Fałda 

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

1771 
 

UCHWAŁA NR XIII/87/2007 
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ 

 
z dnia 20 listopada 2007r. 

 
w sprawie opłaty od posiadania psów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18a 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op-
łatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 

z późn. zm.) Rada Miejska w Szlichtyngowej uch-
wala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się opłatę od posiadania psów 
w następującej wysokości: 
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1) od pierwszego i kolejnego posiadanego przez 
osobę fizyczną psa – 20,00zł, stawka nie pod-
lega rozliczeniom miesięcznym; 

2) od drugiego i kolejnego psa posiadanego przez 
osobę powyżej 65 lat, która prowadzi samo-
dzielne gospodarstwo domowe - 20zł; 

3) od trzeciego i kolejnego psa podatników podat-
ku rolnego od gospodarstw rolnych - 20zł. 

2. Opłata płatna z góry bez wezwania do 30 czer-
wca każdego roku. Jeżeli wejście w posiadanie psa 
nastąpi po dniu 30 czerwca podatek płatny jest  
w terminie 14 dni od momentu wejścia w posia-
danie psa. 

3. Zarządza się pobór opłaty od posiadania 
psów w drodze inkasa przez sołtysów – na terenie 

wsi oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej – na terenie Miasta Szlichtyngowa. 

4. Ustala się wysokość wynagrodzenia dla in-
kasentów opłaty od posiadania psów w wysokości 
5zł od pobranej opłaty za jednego psa. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, nie wcześniej niż od 1 stycz-
nia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Adam Fałda 

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

1772 
 

UCHWAŁA NR XIII/88/2007 
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ 

 
z dnia 20 listopada 2007r. 

 
w sprawie zatwierdzenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego  

i leśnego 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy 
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Szlichtyngowej uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące wzory deklaracji  
i informacji wg wzorów stanowiących załączniki 
do uchwały: 

- informacja w sprawie podatku od nieru-
chomości, stanowiąca załącznik Nr 1 do uch-
wały, 

- deklaracja na podatek od nieruchomości, 
stanowiąca załącznik Nr 2 do uchwały,  

- informacja w sprawie podatku rolnego, 
stanowiąca załącznik Nr 3 do uchwały, 

- deklaracja na podatek rolny, stanowiąca 
załącznik Nr 4 do uchwały,  

- informacja w sprawie podatku leśnego, 
stanowiąca załącznik Nr 5 do uchwały,  

- deklaracja na podatek leśny, stanowiąca 
załącznik Nr 6 do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/196/2005 Rady 
Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 2 grudnia 2005r. 
w sprawie zatwierdzenia wzorów deklaracji i in-
formacji w sprawie podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej. 

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a określone w niej wzory 
informacji i deklaracji obowiązują od 1 stycznia 
2008r. 

Przewodniczący Rady 
Adam Fałda 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XIII/88/2007 

Rady Miejskiej w Szlichtyngowej 
z dnia 29 listopada 2007r. 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 
 
................................................................................................... 

 
 
 

 
Wzór IN – 1            INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

 
 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektó-
rych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 
17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 
1999r.). .Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U.  
z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 
Składający:   Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi 
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych 
lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 
Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub 
zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 
Miejsce składania:  Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa 

ul. Rynek 1 67-407 Szlichtyngowa 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    � 1. właściciel        �  2. współwłaściciel       � 3. posiadacz samoistny   � 4. współposiadacz samoistny  �  5. użytkownik wieczysty 
    � 6. współużytkownik wieczysty � 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) � 8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca) 
 

 
 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla 
każdej nieruchomości ) 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 
  
 
 
 
 

 7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię 
 

 8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia  
 

 9. Numer PESEL/REGON 
 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
 10. Kraj 

 
11. Województwo 12. Powiat 

 13. GMINA 
 

14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu 

 16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

             � 1. informacja składana po raz pierwszy                                              � 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)  

 
na 

2. Rok 
 
........................................ 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                             poz. 1772 
Województwa Lubuskiego Nr 130 
 

 

7078 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
     
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.) 
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

20. 
 
............................................................................ m2 

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

21. 
............................................................................ ha 

 3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego 

22. 
 
............................................................................ m2 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 
 1. mieszkalnych - ogółem 23. 

............................................................................ m2 

 
  

w  tym: 
         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% po-

wierzchni) 
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

24. 
 
................................................................................................ m2 

 
................................................................................................ m2 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, 
z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza 
użytkowe. 

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej  

25. 
 
.............................................................................. m2 

 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  

26. 
............................................................................. m2 

 
 4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-

sie udzielania świadczeń zdrowotnych 
27. 
............................................................................ m2 

 5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego     przez 
organizacje pożytku publicznego 

 
28. 
............................................................................ m2 

 
 

6. pozostałe 
 
w  tym: 
         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% po-

wierzchni) 
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 
 
................................................................................................ m2 

 
................................................................................................ m2 

D.3 BUDOWLE 
 1. budowle 

      (wartość określona na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7) 
29. 
.........................................................................,....... 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
           (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

 
 
 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 30. Imię 

 
31. Nazwisko 

 32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 
 
 
 
 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 34. Uwagi organu podatkowego 

 
 35. Identyfikator przyjmującego formularz 

 
36. Data i podpis przyjmującego formularz 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XIII/88/2007 

Rady Miejskiej w Szlichtyngowej 
z dnia 29 listopada 2007r. 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 
................................................................................................... 

 

 
Wzór DN – 1                     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

 
 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla 
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 
187 z 20 lipca 1999r.).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; 
tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr  9, poz. 84 ze zm.). 
Składający:   Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących 
właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami 
wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi 
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących 
wspólnotę mieszkaniową. 
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 
Miejsce składaniaUrząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa 

ul. Rynek 1 67-407 Szlichtyngowa 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 
       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    � 1. osoba fizyczna  �  2. osoba prawna    � 3. jednostka organizacyjna    �  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 
 5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    � 1. właściciel       �  2. współwłaściciel    � 3. posiadacz  samoistny     �  4. współposiadacz samoistny �  5. użytkownik wieczysty 

    � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)    �  8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najem-
ca) 

 
 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla 
każdej nieruchomości ) 
 
 

 7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     ( 
Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości ) 
 
 

 8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię** 
 

 9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia**  
 

 10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 11. Kraj 

 
12. Województwo 13. Powiat 

 14. Gmina 
 

15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 

 17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 � 1. deklaracja na dany rok        � 2. korekta deklaracji rocznej        � 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
 � 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku         � 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 
 

 

 
na 

2. Rok 
........................................ 
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

 Wyszczególnienie Podstawa opodat-
kowania 

Stawka podatku 
wynikająca  
z uchwały Rady 
Miejskiej w Szli-
chtyngowej (ogło-
szona w Dz. Urzędo-
wym Województwa 
Lubuskiego  w roku 
poprzedzającym dany 
rok podatkowy)  
w zł, gr 

Kwota podatku 
w zł, gr 
 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1mkw.) 
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

21. 
 
................... m2 

22. 
 
.................,....... 

23. 
 
.................,....... 

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

24. 
 
.................... ha 

25. 
 
.................,....... 

26. 
 
.................,....... 

 3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego 

 

27. 
 
................... m2 

28. 
 
.................,....... 

29. 
 
.................,....... 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 
 1. mieszkalnych - ogółem 30. 

..................... m2 
31. 
.................,....... 

32. 
.................,....... 

    w tym: 
    - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni) 
 
    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m  

33. 
........................... m2 

 
 
........................... m2 

 

34. 
........................,........ 
 
 
........................,........ 

35. 
........................,........ 
 
 
........................,........ 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, 
z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza 
użytkowe. 

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej  

36. 
 
........................... m2 

37. 
 
.................,....... 

38. 
 
.................,....... 
 

 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  

39. 
..................... m2 

40. 
.................,....... 

41. 
.................,...... 

 4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych 

42. 
......................m2 

43. 
.................,....... 

44. 
.................,....... 

 5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez or-
ganizacje pożytku publicznego 

 
45. 
..................... m2 

 
46. 
.................,....... 

 
47. 
.................,....... 

D.3 BUDOWLE 
 1. budowle 

     (wartość określona na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7) 
48. 
.................,....... 

49. 
.................... 

50. 
.................,....... 

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
 Kwota podatku* 

Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych) 
51. 
.................,....... 
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F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
               (podać powierzchnię, bądź  wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 
 
 
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 52. Imię 

 
53. Nazwisko 

 54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 
 
 
 
 
 
 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 56. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 

 57. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

58. Data i podpis przyjmującego formularz 

 
*) Pouczenie: 
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia 
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawcze-
go, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 110, poz. 968, ze zm.). 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XIII/88/2007 

Rady Miejskiej w Szlichtyngowej 
z dnia 29 listopada 2007r. 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 
 
................................................................................................... 

 

 
Wzór IR – 1                               INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 

 
 
 
 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) 
 Składający:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami 

wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków oraz  posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

 Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia 
zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

 Miejsce składania:  Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa 

ul. Rynek 1 67-407 Szlichtyngowa 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 
 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj  własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    � 1. właściciel  �  2. współwłaściciel        � 3. posiadacz samoistny    �  4. współposiadacz  samoistny   �  5. użytkownik wieczysty 

    � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. posiadacz  zależny (np. dzierżawca)   �  8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)    
 

 
 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomo-
ści) 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 
 
 
 
 

 7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię 
 

 8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia  
 
 

 9. Numer PESEL/REGON 
 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
 10. Kraj 

 
11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu 

 16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

             � 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok              � 2. korekta uprzednio złożonej informacji  
 
 
 

 
na 

2. Rok 
 
........................................ 
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 
 Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1m.kw. 
  

  
 Grunty orne   
 I   
 II   
 IIIa   
 IIIb   
 IVa   
 IVb   
 V   
 VI   
 VIz   
 Sady   
 I   
 II   
 IIIa   
 IIIb   
 IVa   
 IVb   
 V   
 VI   
 VIz   
 Użytki zielone   
 I   
 II   
 III   
 IV   
 V   
 VI   
 VIz   
 Grunty rolne zabudowane   
 I   
 II   
 IIIa   
 III   
 IIIb   
 IVa   
 IV   
 IVb   
 V   
 VI   
 VIz   
 Grunty pod stawami   
 a) zarybione łososiem, trocią, głowaci-

cą, palią i pstrągiem 
  

 b) zarybione innymi gatunkami ryb niż 
w poz. a) 

  

 c) grunty pod stawami niezarybionymi   
 Rowy   
 Grunty zadrzewione i zakrzaczone 

położone na UR 
  

 I   
 II   
 IIIa   
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 III   
 IIIb   
 IVa   
 IV   
 V   
 VI   
 VIz   
 Razem   

 
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 
 
 
 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 20. Imię 

 
21. Nazwisko 

 22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 
 
 
 
 
 
 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 24. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 

 25. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

26. Data i podpis przyjmującego formularz 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XIII/88/2007 

Rady Miejskiej w Szlichtyngowej 
z dnia 29 listopada 2007r. 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 
 
................................................................................................... 

 

 
Wzór DR – 1                                       DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

 
 
 
 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) 
 Składający:            Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właści-

cielami  gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiada-
czami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposia-
dającymi osobowości prawnej.  

 Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnię-
cie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.  

 Miejsce składania:  Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa 

ul. Rynek 1 67-407 Szlichtyngowa 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 
       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    � 1. osoba fizyczna � 2. osoba prawna � 3. jednostka organizacyjna �  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 
 5. Rodzaj własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    � 1. właściciel       �  2. współwłaściciel         � 3. posiadacz samoistny   �  4. współposiadacz  samoistny � 5. użytkownik wieczysty 
    � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca)  �  8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)    
 

 
 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomo-
ści  
 
 
 
 
 

 
 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 
 
 
 

 8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię** 
 

 9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki ,data urodzenia ** 
 

 10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 11. Kraj 

 
12. Województwo 13. Powiat 

 14. Gmina 
 

15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 

 17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

                          � 1. deklaracja roczna                                                � 2. korekta deklaracji rocznej 
 
 

 
na 

2. Rok 
 
........................................ 
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1m.kw 
  

 
Klasy użytków 
wynikające z 
ewidencji 
gruntów i 
budynków 

 
 

Ogółem 

 
Nie podlegające przelicze-
niu na ha przeliczeniowe 

 
Podlegające prze-
liczeniu na hekta-
ry przeliczeniowe 

 
 
Liczba hektarów 
przelicze-
niowych 

 
 
Stawka z 1ha 
(przelicze-
niowego lub 
fizycznego) 
 w zł,gr 

 
 

Wymiar 
podatku 

rolnego w 
zł,gr 

 Grunty orne       
 I       
 II       
 IIIa       
 IIIb       
 IVa       
 IVb       
 V       
 VI       
 VIz       
 Sady       
 I       
 II       
 IIIa       
 IIIb       
 IVa       
 IVb       
 V       
 VI       
 VIz       
 Użytki zielone       
 I       
 II       
 III       
 IV       
 V       
 VI       
 VIz       
 Grunty rolne 

zabudowane 
      

 I       
 II       
 IIIa       
 III       
 IIIb       
 IVa       
 IV       
 IVb       
 V       
 VI       
 VIz       
 Grunty pod 

stawami 
      

 a) zarybione 
łososiem, trocią, 
głowacicą, palią 

i pstrągiem 
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 b) zarybione 
innymi gatunkami 
ryb niż w poz. a) 

      

 c) grunty pod 
stawami niezary-

bionymi 

      

 Rowy       
 Grunty zadrze-

wione i zakrza-
czone położone na 

UR 

      

 I       
 II       
 IIIa       
 III       
 IIIb       
 IVa       
 IV       
 V       
 VI       
 VIz       
 Razem 

( bez zwol-
nień) 

      

 
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 

 
 
 

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW  
 1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów  
 2. inwestycyjne  
 3. górskie  
 4. inne  
 Razem  

 
G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU  
 Kwota podatku 

Różnica kwot z D–F  (należy zaokrąglić do pełnych złotych)  
 

 
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 21. Imię 

 
22. Nazwisko 

 23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 
 
 
 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 23. Uwagi organu podatkowego 

 
 

 25. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

26.Data i podpis przyjmującego formularz 

 
*) Pouczenie: 
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia 
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawcze-
go, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 110, poz. 968, ze zm.). 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XIII/88/2007 

Rady Miejskiej w Szlichtyngowej 
z dnia 29 listopada 2007r. 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację   
............................................................... 

 

 
 

Wzór IL-1                 INFORMACJA  W SPRAWIE  PODATKU  LEŚNEGO 
 
 

 2. Rok 
     ........................... 

 

 Podstawa prawna:  ustawa z dnia  30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.). 
 Składający:             Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkowni-

kami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialne-
go.  

 Termin składania:  W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego  
                               lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 
 Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa. 
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa 

ul. Rynek 1 67-407 Szlichtyngowa 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 
    � 1. właściciel  � 2. współwłaściciel   � 3. posiadacz samoistny � 4. współposiadacz samoistny � 5. użytkownik wieczysty 
    � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. posiadacz  zależny (np. dzierżawca) �  8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)    

5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz  identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 
 
 
 
 
6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór 
dokumentów     (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 
 
 
 
 
7.  Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię 

 
8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia  
 

 

 

9. Numer PESEL/REGON 

 
B.2  ADRES ZAMIESZKANIA 

10. Kraj 
 

11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina 

 
14. Ulica 15. Nr domu/Nr lokalu 

 

16. Miejscowość 

 
17. Kod pocztowy 18. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

             � 1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok                 � 2. korekta złożonej uprzednio informacji 
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH 

 
Wyszczególnienie 

Powierzchnia w hektarach fizycznych 
(Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1mkw.) 

1 2 
1. Lasy ochronne  
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 
    przyrody i parków narodowych 

 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione 
    w w. 1 i 2) 

 

 

 
4. Razem (w. 1–3) 

 

 

    
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
               (podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 
 
 

 
 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 20. Imię 

 
21. Nazwisko 

 22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 
 
 
 
 
 
 
 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 24. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 

 25. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

26.Data i  podpis przyjmującego formularz 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XIII/88/2007 

Rady Miejskiej w Szlichtyngowej 
z dnia 29 listopada 2007r. 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 
 
................................................................ 

 

  
Wzór DL-1                                           DEKLARACJA  NA  PODATEK  LEŚNY 
 

 
                                                          na 

2. Rok 
   ........................... 

 

 Podstawa prawna:  ustawa z dnia  30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr  200, poz. 1682, ze zm.). 
 Składający:             Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będą-

cych właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stano-
wiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicie-
lami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości 
prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.. 

 Termin składania:  Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
                               powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 
 Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa 

ul. Rynek 1 67-407 Szlichtyngowa 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 
     * - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną                ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 
    � 1. osoba fizyczna �  2. osoba prawna   � 3. jednostka organizacyjna �  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

5. Rodzaj własności, posiadania  ( zaznaczyć właściwą kratkę) 
   � 1. właściciel � 2. współwłaściciel � 3. posiadacz samoistny �4. współposiadacz samoistny �5. użytkownik wieczysty 

   � 5. współużytkownik wieczysty   � 6. posiadacz zależny (np. dzierżawca) �  7. współposiadasz zależny (np. dzierżawca)   

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 
 
 
 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór 
dokumentów   (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 
 
 
 
8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię** 

 
9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki, data urodzenia ** 

 

 
 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 

 
B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 

11. Kraj 
 

12. Województwo 13. Powiat 

14. Gmina 

 
15. Ulica 16. Nr domu/Nr lokalu 

 

17. Miejscowość 

 
18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

                           � 1. deklaracja roczna                                                � 2. korekta deklaracji rocznej 
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.) 
D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH 

 
Wyszczególnienie 

Powierzchnia w 
hektarach fizycz-

nych 
 

Stawka podatku 
(0,220m3 drewna 
x cena drewna) 

w zł, gr 

Podatek w zł, gr 
-  należy zaokrąglić 
do pełnych dziesią-

tek groszy 
(rubr. 2 x rubr.3) 

1 2 3 4 
1. Lasy ochronne    
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 
    przyrody i parków narodowych 

   

3. Lasy pozostałe (nie wymienione 
    w w. 1 i 2) 

   

 

4. Łączna kwota podatku (należy zaokrąglić do    
    pełnych złotych) 

   

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
               (podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 
 

 
 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 21. Imię 

 
22. Nazwisko 

 23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 
 
 
 
 
 
 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 25. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 

 26. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

27. Data i podpis przyjmującego formularz 

 
*) Pouczenie: 
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia 
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawcze-
go, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji (tekst jedn. Dz. U. z 200 r. Nr 110, poz. 968, ze zm.). 
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UCHWAŁA NR XIII/95/2007 
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ 

 
z dnia 20 listopada 2007r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rol-
nym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Szlichtyngowej uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjętą jako 
podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie 
Gminy Szlichtyngowa na 2008r. do kwoty - 48,00zł 
za 1q. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycz-
nia 2008r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwy-
czajowo przyjęty. 

Przewodniczący Rady 
Adam Fałda 

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

1774 
 

INFORMACJA  
O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr WCC/1031A/3680/W/OSZ/2007/EŻ, PCC/1016A/3680/W/OSZ/2007/EŻ 
 

z dnia 19 listopada 2007r. 
 

W dniu 19 listopada 2007r. na wniosek przedsię-
biorcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo 
- Usługowe „CIEPŁOWNIA” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością ul. Świerczewskiego 76, 66 - 200 
Świebodzin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności 
Koncesjonariusza, określony w koncesji na wytwa-
rzanie ciepła oraz w koncesji na przesyłanie i dys-
trybucję ciepła. 

Uzasadnienie: 

Decyzjami z dnia 13 lutego 2002r. Nr WCC/1031/ 
3680/W/3/2002/MJ i Nr PCC/1016/3680/W/3/2002/MJ 
udzielono przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno – Handlowo - Usługowe „CIEPŁOWNIA” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzi-
bą w Świebodzinie, koncesji na wytwarzanie oraz 
przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do dnia  
1 marca 2012r., określające w punkcie Nr 1 na 
stronie 2 decyzji „Przedmiot i zakres działalności”. 

Pismami z dnia 21 sierpnia 2007r. (data wpływu  
27 sierpnia 2007r.), uzupełnionymi pismami z dnia 
20 września 2007r. (data wpływu 25 września  
 

 

2007r.) oraz z dnia 8 października 2007r. (data wpły-
wu 11 października 2007r.), Koncesjonariusz wy-
stąpił o zmianę wydanej koncesji na wytwarzanie 
ciepła w związku z obniżeniem łącznej mocy zain-
stalowanej w jednym źródle ciepła, określanym 
jako Zespół Ciepłowni, zlokalizowanym w Świe-
bodzinie przy ul. Świerczewskiego, z 41,0MW wy-
posażonym w 5 kotłów wodnych wykorzystują-
cych jako paliwo węgiel kamienny na 24,1MW 
wyposażonym w 3 kotły wodne wykorzystujące 
również węgiel kamienny. 

Ponadto Koncesjonariusz wystąpił o zmianę kon-
cesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła poprzez 
sprostowanie zapisu „dwiema sieciami cieplnymi” 
na „jedną sieć cieplną” ze względu na fakt, że  
z posiadanego jednego źródła ciepła wychodzi 
obecnie jedna sieć cieplna, która opomiarowana 
jest jednym licznikiem ciepła. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, 
poz. 625 ze zmianami) oraz na podstawie art. 155  
i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.  
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Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 30 
ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Re-
gulacji Energetyki postanowił zmienić swoje decy-
zję z dnia 13 lutego 2007r. Nr WCC/1031/3680/W/3/  
 

 

 

 

2002/M i Nr PCC/1016/3680/W/3/2002/MJ w spra-
wie udzielenia koncesji na wytwarzanie oraz prze-
syłanie i dystrybucję ciepła. 

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Północno – Zachodniego 
Oddziału Terenowego 
z siedzibą w Szczecinie  

Witold Kępa 
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