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1908 
 

UCHWAŁA NR XI/52/07 
RADY MIASTA GOZDNICA 

 
z dnia 27 listopada 2007r. 

 
w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gozdnica 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 141, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 
ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) zwanej dalej 
„ustawą” uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące roczne stawki po-
datku od nieruchomości na terenie miasta Gozdni-
ca: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,69zł od 1m2 powierzchni, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 0,34zł od 1m2 powierzch-
ni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,57zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 18,40zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

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

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - 2,70zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

e) od garaży - 6,23zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

 

 

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 5,00zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej; 

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

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) budynki i budowle sieci rozdzielczej paliw ga-
zowych oraz zajęte pod nimi grunty; 

2) grunty, budynki lub ich części oraz budowle 
stanowiące własność Gminy Gozdnica, zajęte 
na: 

a) ośrodki pomocy społecznej, 

b) biblioteki publiczne i domy kultury, 

c) obiekty sportowe, 

d) remizy strażackie, 

e) cmentarze komunalne 

- za wyjątkiem tych ich części, które są wykorzy-
stywane na prowadzenie działalności gospodar-
czej; 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Gozdnica. 

§ 4. Traci moc: 

1) uchwała Nr II/7/02 Rady Miejskiej w Gozdnicy 
z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia 
wysokości podatku od posiadania psów na 
terenie Miasta Gozdnica (Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 117, poz. 1694); 

2) uchwała Nr III/8/06 Rady Miasta Gozdnica  
z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie podatku 
od nieruchomości na terenie Miasta Gozdnica 
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskie-
go Nr 119, poz. 2201 oraz z 2007r. Nr 101,  
poz. 1363). 
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§ 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. 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Agnieszka Kazimir 

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

1909 
 

UCHWAŁA NR XI/53/07 
RADY MIASTA GOZDNICA 

 
z dnia 27 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 (Dz. U.  
z 2001r. Nr 141, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18a 
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od po-
siadania psów na terenie Miasta Gozdnica w wy-
sokości 30,00zł. 

2. Wysokość opłaty ustala się w połowie staw-
ki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czer-
wca roku podatkowego. 

3. Opłata płatna jest bez wezwania do 31 mar-
ca roku podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni 
od dnia wejścia w posiadanie psa w kasie Urzędu 
Miejskiego w Gozdnicy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Gozdnica. 

§ 3. 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. 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Agnieszka Kazimir 

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

1910 
 

UCHWAŁA NR XI/54/07 
RADY MIASTA GOZDNICA 

 
z dnia 27 listopada 2007r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

terenie Miasta Gozdnica 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 141, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XX/108/04 Rady Miasta Gozd-
nica z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transpor-
towych na terenie Miasta Gozdnica (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Lubuskiego Nr 104, poz. 1657) 
w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1) od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton: 

a) powyżej 3,5 tony do 4,5 tony włącznie - 525zł, 

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie - 575zł, 

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 630zł, 

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 735zł, 

e) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 840zł”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Gozdnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  
 

 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2008r. 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Agnieszka Kazimir 

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

1911 
 

UCHWAŁA NR XII/84/07 
RADY POWIATU W SULĘCINIE 

 
z dnia 27 listopada 2007r. 

 
w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Złoty Herb Powiatu Sulęcińskiego” oraz zasad i trybu jego 

nadawania przez Radę Powiatu w Sulęcinie 
 

Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 12 pkt 1 usta-
wy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powia-
towym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmia-
nami) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Mając na celu odpowiednie uhonorowanie 
obywateli i instytucji za zasługi położone na rzecz 
rozwoju Powiatu Sulęcińskiego, ustanawia się 
wyróżnienie „Złoty Herb Powiatu Sulęcińskiego”. 

§ 2. Opis i materialny wizerunek wyróżnienia 
oraz zasady i tryb jego nadawania określa załącz-
nik do uchwały. 

§ 3. Uchyla się uchwałę Rady Powiatu w Sulę-
cinie Nr XI/72/07 z dnia 23 października 2007r.  
w sprawie ustanowienia odznaki „Zasłużony dla 
Powiatu Sulęcińskiego” oraz zasad i trybu jej na-
dawania przez Radę Powiatu w Sulęcinie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu w Sulęcinie. 

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

Przewodniczący Rady 
Bronisław Krych 

Załącznik  
do uchwały Nr XII/84/07 

Rady Powiatu w Sulęcinie 
z dnia 27 listopada 2007r. 

Opis i wizerunek wyróżnienia „Złoty Herb Powia-
tu Sulęcińskiego” oraz zasady i tryb jego nada-

wania 

1. Rada Powiatu w Sulęcinie może nadać – z inicja-
tywy własnej lub na wniosek – osobie fizycznej, 
osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nie-
posiadającej osobowości prawnej wyróżnienie 
„Złoty Herb Powiatu Sulęcińskiego”. 

2. Opis wyróżnienia: w awersie herb powiatu - złoto 
14-karatowe; próba 583; grubość ok. 1mm; wymia-
ry 23x16 mm; zapięcie pozłacane typu pin. 

3. Legitymacja wyróżnienia - format 2A- 7. Na stro-
nie pierwszej legitymacji znajduje się herb Powia-
tu. Strona druga zawiera napis: „Rada Powiatu  
w Sulęcinie Legitymacja Nr............. Sulęcin ........” 
Strona trzecia zawiera napis: „Uchwałą Rady Po-
wiatu w Sulęcinie z dnia ................ Nr ........ Panu(i) 
............ zostało przyznane wyróżnienie „Złoty Herb 
Powiatu Sulęcińskiego” Przewodniczący Rady Po-
wiatu”. 

4. Z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia może 
wystąpić: 

- Starosta Sulęciński, 

- instytucja lub organizacja społeczna, 

- grupa co najmniej 20 mieszkańców Powiatu Su-
lęcińskiego. 

5. Wyróżnienie nadaje Rada Powiatu uchwałą. 
Jeżeli o wyróżnienie występują podmioty wymie-
nione w punkcie 4, jego nadanie następuje po up-
rzednim zapoznaniu się z opinią Kapituły o osobie, 
organizacji bądź instytucji, którym ma być nadane 
wyróżnienie. 

6. Kapitułę wyróżnienia Powiatu Sulęcińskiego po-
wołuje Rada Powiatu. Kapituła liczy od 5 do 15 
osób. Członkowie Kapituły wybierają spośród sie-
bie przewodniczącego, który w jej imieniu przed-
stawia Radzie opinię o kandydatach do wyróżnie-
nia. Tryb procedowania Kapituły i podejmowania 
decyzji określa Kapituła. Kadencja Kapituły kończy 
się wraz z kadencją Rady Powiatu. 

7. Ewidencję nadanych wyróżnień prowadzi Prze-
wodniczący Rady Powiatu. 

8. Wniosek o nadanie wyróżnienia powinien za-



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                            poz. 1912 
Województwa Lubuskiego Nr 135 
 

7390 

wierać następujące informacje: 

8. 1. Jeżeli dotyczy osoby fizycznej: 

a) nazwisko i imię, 

b) imię ojca, 

c) data i miejsce urodzenia, 

d) wykształcenie, 

e) miejsce i stanowisko pracy, 

f) lata pracy ogółem, 

g) dokładny adres zamieszkania, 

h) posiadane medale i odznaczenia, 

i) jednostka sporządzająca wniosek, 

j) uzasadnienie wniosku. 

8. 2. Jeżeli dotyczy osoby prawnej bądź jednostki 
organizacyjnej nieposiadającej osobowości praw-
nej: 

a) pełna i skrócona nazwa oraz siedziba (adres), 

b) organ założycielski, 

c) data powstania, 

d) wskazanie organu rejestrującego i nr w rejestrze, 

e) organy zarządzające i kontrolne, 

f) wskazanie wnioskodawcy, 

g) uzasadnienie wniosku. 

9. Wyróżnienie wręcza Przewodniczący Rady Po-
wiatu lub upoważniona przez niego osoba. 

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

1912 
 

UCHWAŁA NR XII/68/2007 
RADY GMINY W PRZEWOZIE 

 
z dnia 28 listopada 2007r. 

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

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

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych 
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 - 450zł, 

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

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 800zł; 

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 - 1.400zł; 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki 
podatkowe określa załącznik Nr 2 do uchwały; 

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

a) mniej niż 30 miejsc - 1.150zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.200zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem zwią-
zanych z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie  
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 580zł; 

7) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem zwią-
zanych z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie  
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr I/7/2006 Rady Gmi-
ny w Przewozie z dnia 27 listopada 2006r. w spra-
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wie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na terenie Gminy. 

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

jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2008r. 

Przewodnicząca Rady 
Bronisława Graczyk 

 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XII/68/2007 
Rady Gminy w Przewozie 
z dnia 28 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 zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawiesze-

niem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 850 900 
13 14 900 1.100 
14 15 1.100 1.160 
15  1.160 1.260 

Trzy osie 
12 17 850 900 
17 19 900 1.100 
19 21 1.100 1.160 
21 23 1.160 1.260 
23 25 1.400 1.576,31 
25  1.400 1.576,31 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.100 1.160 
25 27 1.160 1.260 
27 29 1.260 1.653,68 
29 31 1.653,68 2.452,80 
31  1.900 2.452,80 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XII/68/2007 
Rady Gminy w Przewozie 
z dnia 28 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 

równej lub wyższej niż 12 ton 
 

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

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

niem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.450 1.500 
18 25 1.500 1.600 
25 31 1.600 1.700 
31  1.830 1.936,29 

Trzy osie 
12 40 1.700 1.722,97 
40  1.722,97 2.505,15 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XII/68/2007 
Rady Gminy w Przewozie 
z dnia 28 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  
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silni-
kowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

niem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 590 595 
18 25 595 600 
25  600 605 

Dwie osie 
12 28 595 600 
28 33 614 850 
33 38 850 1.292 
38  1.150 1.700 

Trzy osie 
12 38 1.400 1.440 
38  1.500 1.550 
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1913 
 

UCHWAŁA NR XII/69/2007 
RADY GMINY W PRZEWOZIE 

 
z dnia 28 listopada 2007r. 

 
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 19 pkt 1 lit. a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targo-
wej pobieraną od osób fizycznych, osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych niemających oso-
bowości prawnej, dokonujących sprzedaży na tar-
gowiskach gminy, zgodnie z załącznikiem do ni-
niejszej uchwały. 

2. Wysokość opłaty targowej w stosunku do 
osób wymienionych w ust. 1 zmniejsza się:  

a) o 30% w miesiącach styczniu, lutym i mar-
cu, 

b) o 50% od trzeciego i następnego stałego 
punktu sprzedaży, przy jednoczesnej sprze-
daży z wszystkich punktów. 

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

2. Pobór inkasa będzie realizowany przez: 

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Prze-
wozie - na terenie Targowiska Gminne-
go w Przewozie, 

- sołtysów - na pozostałym obszarze gmi-
ny. 

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta  
w wysokości 35% od pobranych należności z tytu-
łu opłaty targowej. 

4. Zobowiązuje się inkasenta do wpłacania ze-
branych należności z tytułu opłaty targowej na konto 
urzędu gminy w dniu pobrania opłaty targowej. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, 
obliczone od faktycznie zebranych należności bę-
dzie wypłacane inkasentowi w ciągu 10 dni po za-
kończeniu miesiąca. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr I/9/2006 Rady Gmi-
ny w Przewozie z dnia 27 listopada 2006r. w spra-
wie ustalenia stawek opłaty targowej. 

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

Przewodnicząca Rady 
Bronisława Graczyk 

 
Załącznik 

do uchwały Nr XII/69/2007 
Rady Gminy w Przewozie 
z dnia 28 listopada 2007r. 

 
Tabela opłat targowych obowiązujących na tere-

nie Gminy Przewóz 
 

Ustala się następujące stawki dziennej opłaty tar-
gowej: 

a) od sprzedaży ze stałych punktów - 5,50zł, 

b) od sprzedaży z ławy lub stołu - 15,00zł, 

c) od sprzedaży z wozu konnego, samochodu 
osobowego, samochodu dostawczego o ła-
downości do 3 ton, przyczepy kempingo-
wej i namiotu - 22,00zł, 

d) od sprzedaży z samochodu ciężarowego  
o ładowności powyżej 3 ton, przyczep cią-
gnikowych - 22,00zł, 

e) przy sprzedaży małych ilości warzyw, kwia-
tów, owoców runa leśnego - 10,00zł,  

f) przy sprzedaży płodów rolnych - 11,00zł, 

g) przy sprzedaży materiałów specjalnych  
- 20,00zł. 
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1914 
 

UCHWAŁA NR XII/70/2007 
RADY GMINY W PRZEWOZIE 

 
z dnia 28 listopada 2007r. 

 
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów  

w Gminie Przewóz 
 

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

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów. 

§ 2. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od po-
siadania psów w wysokości 36,00zł za każdego 
psa. 

2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez 
wezwania z góry do 15 maja każdego roku podat-
kowego lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wej-
ścia w posiadanie psa. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania 

psów w drodze inkasa. 

2. Pobór inkasa będzie realizowany przez soł-
tysów. 

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów  
w wysokości 20% od pobranych osobiście należ-
ności z tytułu opłaty od posiadania psów. 

§ 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, z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2008r. 

Przewodnicząca Rady 
Bronisława Graczyk 

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

1915 
 

UCHWAŁA NR XII/71/2007 
RADY GMINY W PRZEWOZIE 

 
z dnia 28 listopada 2007r. 

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 5 ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące stawki podatku 
od nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,71zł od 1m2 powierzchni, 

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-

nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 0,30zł od 1m2 powierzch-
ni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,59zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 19,01zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

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

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

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego - 4,09zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, z wyjątkiem: 

- garaży, dla których stawka wynosi - 6,37zł 
od 1m2 powierzchni użytkowej; 

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

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości bu-
dowle i nieruchomości lub ich części zajęte przez 
jednostki organizacyjne gminy. 

3. Zwolnienie nie dotyczy części nieruchomo-
ści wynajętych w celu prowadzenia działalności 
gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna. 

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

2. Pobór inkasa będzie realizowany przez soł-
tysów. 

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów  
w wysokości 10% od pobranych osobiście należ-
ności z tytułu podatku od nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr I/6/2006 Rady Gmi-
ny w Przewozie z dnia 27 listopada 2006r. w spra-
wie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 

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

Przewodnicząca Rady 
Bronisława Graczyk 

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

1916 
 

UCHWAŁA NR XII/77/2007 
RADY GMINY W PRZEWOZIE 

 
z dnia 28 listopada 2007r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o po-
datku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do ob-
liczania podatku rolnego do kwoty - 55zł. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodnicząca Rady 
Bronisława Graczyk 
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1917 
 

UCHWAŁA NR XVI/75/2007 
RADY GMINY SANTOK 

 
z dnia 28 listopada 2007r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
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 zmianami) uchwala się, co na-
stępuje: 

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2007r określoną w komu-
nikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2007r. 
obniża się z kwoty 58,29 zł za 1q do kwoty 49,00zł 
za 1q. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/12/2006 Rady Gminy 
Santok z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie obniże-
nia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia po-
datku rolnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Santok. 

§ 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. 

Przewodniczący Rady 
Tadeusz Boczula 

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

1918 
 

UCHWAŁA NR XVI/76/2007 
RADY GMINY SANTOK 

 
z dnia 28 listopada 2007r. 

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  
z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tj. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 
ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki po-
datku od nieruchomości na terenie Gminy Santok: 

1. Od gruntów: 

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

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

c) pozostałych gruntów od 1m2 powierzchni  
- 0,20zł, 

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - od 1m2 powierzchni - 0,20zł. 

2. Od budynków lub ich części: 

e) mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - 0,58zł, 

f) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 16,00zł, 

g) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 6,00zł, 

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

i) pozostałych - od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 4,50zł, 

j) pozostałych - stodoły i budynki inwentar-
skie - od 1m2 powierzchni użytkowej - 2,00zł, 

k) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - 6,00zł. 

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3 - 7. 

§ 2. Oprócz zwolnień określonych w art. 7 ust. 1  
i ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
zwalnia się od podatku nieruchomości: 

1. Nieruchomości wykorzystywane na cele opieki 
zdrowotnej będące mieniem komunalnym Gminy 
Sanok. 

2. Nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek 
budżetowych i organizacyjnych powiązanych z bu-
dżetem Gminy Sanok. 

3. Grunty zajęte na cmentarze i pod obiekty 
sportowo – rekreacyjne. 

4. Nieruchomości zajęte na potrzeby straży po-
żarnych i fundacji. 

5. Sieci wodociągowo - kanalizacyjne stanowiące 
własność gminy i Związku Celowego Gmin MG-6. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/13/2006 Rady 
Gminy Santok z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie 
stawek podatku od nieruchomości i uchwała  
Nr III/15/2006 z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr II/13/2006 z dnia 5 grudnia 
2006r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Santok. 

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

Przewodniczący Rady 
Tadeusz Boczula 

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

1919 
 

UCHWAŁA NR XVI/77/2007 
RADY GMINY SANTOK 

 
z dnia 28 listopada 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gmin-
nym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) uchwala się, 
co następuje: 

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

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a poniżej 
12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 
1995r. włącznie: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 660,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie  
- 800,00zł, 

c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton  
- 1.000,00zł; 

1A. Od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a poniżej  
12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1995r: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 600,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie  
- 750,00zł, 

c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton - 950,00zł. 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
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 całkowitej zespo-
łu pojazdów powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton, wy-
produkowanego do dnia 31 grudnia 1995r. włącz-
nie: 
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a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 800,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie  
- 900,00zł, 

c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12 ton  
- 1.100,00zł. 

3A. Od ciągnika siodłowego lub balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu po-
jazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12,0 ton, wy-
produkowanego po 31 grudnia 1995r.: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 700,00zł, 

b) powyżej 5,4 tony do 9,0 ton włącznie  
- 800,00zł, 

c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12 ton - 1.000,00zł. 

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów równej lub wyższej niż 12,0 ton – stawki 
podatkowe określa załącznik Nr 2 do uchwały. 

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7,0 ton i poniżej 12,0 ton - wyproduko-
wanych do dnia 31 grudnia 1995r. włącznie, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

a) od 7,0 ton do 10 ton włącznie - 760,00zł, 

b) powyżej 10,0 ton a poniżej 12,0 ton - 900,00zł. 

5A. Od przyczep lub naczep, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7,0 ton i poniżej 12,0 ton - wyprodu-
kowanych po dniu 31 grudnia 1995r. z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

a) od 7,0 ton do 10,0 ton włącznie - 700,00zł, 

b) powyżej 10,0 ton a poniżej 12,0 ton - 850,00zł. 

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12,0 ton z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – sta-
wki podatkowe określa załącznik Nr 3 do uchwały. 

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

a) mniej niż 20 miejsc - 600,00zł, 

b) od 20 miejsc do 30 miejsc włącznie - 700,00zł, 

c) powyżej 30 miejsc - 1.300,00zł. 

8. Od autobusu wyprodukowanego po dniu  
31 grudnia 1995r., w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 

a) mniej niż 20 miejsc - 550,00zł, 

b) od 20 miejsc do 30 miejsc - 650,00zł, 

c) powyżej 30 miejsc - 1.250,00zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/90/2003 Rady 
Gminy Santok z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Santok. 

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

Przewodniczący Rady 
Tadeusz Boczula 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XVI/77/2007 

Rady Gminy Santok 
z dnia 28 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 całko-
wita w tonach 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z za-
wieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.350 1.350 
13 14 1.450 1.450 
14 15 1.550 1.550 
15 18 1.650 1.650 

               18 i więcej 1.700 1.700 
Trzy osie 

15 17 1.500 1.500 
17 19 1.650 1.650 
19 21 1.750 1.750 
21 23 2.000 2.000 
23 25 2.150 2.150 
25 26 2.250 2.250 

               26 i więcej 2.350 2.350 
Cztery osie i więcej 

23 25 2.000 2.000 
25 27 2.100 2.100 
27 29 2.200 2.200 
29 31 2.300 2.300 
31 32 2.400 2.400 

              32 i więcej 2.500 2.500 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XVI/77/2007 

Rady Gminy Santok 
z dnia 28 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 całkowi-
ta zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

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

Inne systemy zawie-
szenia osi 

Dwie osie 
12 18 1.500 1.500 
18 25 1.600 1.600 
25 31 1.700 1.700 
31 40 1.800 1.800 

               40 i więcej 1.900 1.900 
Trzy osie 

36 40 1.900 1.900 
40 41 2.200 2.200 

               41 i więcej 2.400 2.400 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XVI/77/2007 

Rady Gminy Santok 
z dnia 28 listopada 2007r. 

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

wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ze-
społu pojazdów: 

naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezd-
ne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 1.100 1.100 
18 25 1.150 1.150 
 25 28 1.200 1.200 

                  28 i więcej 1.300 1.300 
Dwie osie 

23 28 1.200 1.200 
28 33 1.250 1.250 
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1 2 3 4 
33 38 1.300 1.300 
38 44 1.400 1.400 

                 44 i więcej 1.450 1.450 
Trzy osie 

36 38 1.300 1.300 
38 44 1.350 1.350 

                 44 i więcej 1.400 1.400 
 
=================================================================================== 
 

1920 
 

UCHWAŁA NR IX/68/2007  
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

 
w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 
ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Ośnie 
Lubuskim uchwala, co następuje: 

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

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części 
od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,58zł. 

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 od 1m2 
powierzchni użytkowej - 18,00zł. 

3. Od budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 
1m2 powierzchni użytkowej - 5,00zł. 

4. Od budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania usług medycznych od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 3,80zł. 

5. Od budynków letniskowych od 1m2 powie-
rzchni użytkowej - 6,37zł. 

6. Od budynków lub ich części zajętych na ga-
raże od 1m2 powierzchni użytkowej - 5,58zł. 

7. Od budynków gospodarczych i szop od osób 
fizycznych od 1m2 powierzchni użytkowej - 5,58zł. 

8. Od pozostałych budynków lub ich części 
wykorzystanych na inne cele niż wymienione  
w pkt 1 - 7, w tym zajętych na prowadzenie od-

płatnej statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 
powierzchni użytkowej - 6,10zł. 

9. Od budowli 2% ich wartości. 

10. Od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
od 1m2 powierzchni - 0,71zł. 

11. Od gruntów pod jeziorami, zajętymi na 
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych od 1ha powierzchni - 3,74zł.  

12. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1m2 powierzchni - 0,17zł. 

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

1. Budynki gospodarcze i grunty pod budyn-
kami zajęte przez osoby utrzymujące się wyłącznie 
z renty lub emerytury rolniczej, którzy prowadzą 
samodzielnie gospodarstwo domowe. 

2. Budynki, grunty i budowle zajęte przez gminne 
jednostki i zakłady budżetowe. 

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

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

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak 
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1921 
 

UCHWAŁA NR IX/69/2007  
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

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

rolnego na obszarze gminy w 2008r. oraz zwolnień w podatku rolnym 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 
ust. 3, art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r.  
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz Komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 października 2007r. w sprawie średniej ceny sku-
pu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. 
Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co na-
stępuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu 1q żyta przyjmowa-
ną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 
2008r. z kwoty 58,29zł za 1q do kwoty 50,00zł za 1q 
żyta. 

 

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

- grunty pod budynkami sklasyfikowane 
na użytkach rolnych będące w posiada-
niu osób utrzymujących się z renty lub 
emerytury rolniczej i prowadzących sa-
modzielne gospodarstwo domowe. 

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

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

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak 

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

1922 
 

UCHWAŁA NR IX/70/2007  
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

 
w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psa na 2008r. 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  
art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 i 1f ustawy z dnia 12 sty-
cznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posia-
dania psów w wysokości 25,00zł od każdego psa.  

§ 2. Opłata od posiadania psów płatna jest do 
30 czerwca 2008r. lub w terminie 2 tygodni od dnia 
wejścia w posiadanie psa w kasie Urzędu Miasta  
i Gminy w Ośnie Lubuskim bez wezwania. 

§ 3. 1. Na terenie wsi zarządza się pobór opłaty 
od posiadania psów w drodze inkasa. 

 

2. Inkasentami opłaty od posiadania psów na 
terenie wsi są sołtysi. 

3. Inkasent na terenie wsi za pobór opłaty od 
posiadania psów otrzyma wynagrodzenie prowi-
zyjne w wysokości 10% zainkasowanej kwoty. 

4. Inkasenta opłaty od posiadania psów zobo-
wiązuje się do odprowadzenia wpływów z opłaty 
na rachunek gminy. 

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

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

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak 
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1923 
 

UCHWAŁA NR IX/71/2007  
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

 
w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2008r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 10 ust. 1, 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje: 

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

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej wyprodukowanych do 1990r.: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  

- 550,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 650,00zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 760,00zł. 

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej wyprodukowanych po 1990r.: 

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

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 630,00zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 730,00zł. 

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

 
Dopuszczalna masa całkowita Rodzaj zawieszenia Stawka podatku 

1 2 3 
O dwóch osiach jezdnych 

a) od 12 ton do mniej niż 13 ton - z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne  
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

1.010,00zł 
 

1.070,00zł 
b) od 13 ton do mniej niż 14 ton - z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych  

 
 

1.060,00zł 
 

1.100,00zł 
c) od 14 ton do mniej niż 15 ton 

 
- z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

1.080,00zł 
 

1.160,00zł 
d) równej lub wyższej niż 15 ton 

 
- z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

1.120,00zł 
 

1.410,00zł 
O trzech osiach jezdnych 

e) od 12 ton do mniej niż 17 ton 
 

- z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

1.220,00zł 
 

1.340,00zł 
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1 2 3 
f) od 17 ton do mniej niż 19 ton 

 
- z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

1.340,00zł 
 

1.450,00zł 
g) od 19 ton do mniej niż 21 ton 

 
- z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

1.450,00zł 
 

1.560,00zł 
h) od 21 ton do mniej niż 23 tony 

 
- z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

1.560,00zł 
 

1.670,00zł 
i) od 23 ton do mniej niż 25 ton 

 
- z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

1.670,00zł 
 

1.780,00zł 
j) równej lub wyższej niż 25 ton 

 
- z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

1.780,00zł 
 

1.890,00zł 
O czterech i więcej osiach jezdnych 

k) od 12 ton do mniej niż 25 ton 
 

- z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

1.890,00zł 
 

2.010,00zł 
l) od 25 ton do mniej niż 27 ton 

 
- z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

1.960,00zł 
 

2.120,00zł 
ł) od 27 ton do mniej niż 29 ton 

 
- z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

2.010,00zł 
 

2.230,00zł 
m) od 29 ton do mniej niż 31 ton 

 
- z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

2.070,00zł 
 

2.580,00zł 
n) równej lub wyższej niż 31 ton 

 
- z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

2.120,00zł 
 

2.580,00zł 
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4. Od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.230,00zł. 

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania włącznie z przyczepą 
lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

 

Dopuszczalna masa całkowita Rodzaj zawieszenia Stawka podatku 
O dwóch osiach jezdnych 

a) od 12 ton do mniej niż 18 ton - z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne  
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

1.560,00zł 
 

1.780,00zł 
b) od 18 ton do mniej niż 25 ton - z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych  

 
 

1.620,00zł 
 

1.840,00zł 
c) od 25 ton do mniej niż 31 ton 

 
- z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

1.670,00zł 
 

1.890,00zł 
d) równej lub wyższej niż 31 ton 

 
- z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

1.780,00zł 
 

1.990,00zł 
O trzech osiach jezdnych 

e) od 12 ton do mniej niż 40 ton 
 

- z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

1.960,00zł 
 

1.980,00zł 
f) równej lub wyższej niż 40 ton - z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

2.230,00zł 
 

2.580,00zł 

 
6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojaz-

dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego - 350,00zł. 

 

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika rolnego: 

 

Dopuszczalna masa całkowita Rodzaj zawieszenia Stawka podatku 
1 2 3 

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

nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne  
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

370,00zł 
 

410,00zł 
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1 2 3 
b) od 18 ton do mniej niż 25 ton - z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych  

 
 

400,00zł 
 

420,00zł 
c) równą lub wyższą niż 25 ton 

 
- z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

420,00zł 
 

560,00zł 
O dwóch osiach jezdnych 

d) od 12 ton do mniej niż 28 ton 
 

- z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

570,00zł 
 

680,00zł 
e) od 28 ton do mniej niż 33 ton - z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

700,00zł 
 

960,00zł 
f) od 33 ton do mniej niż 38 ton - z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

960,00zł 
 

1.450,00zł 
g) równą lub wyższą niż 38 ton - z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

1.290,00zł 
 

1.890,00zł 
O trzech osiach jezdnych 

h) od 12 ton do mniej niż 38 ton - z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

1.180,00zł 
 

1.230,00zł 
i) równą lub wyższą niż 38 ton - z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych 

 
 

1.230,00zł 
 

1.450,00zł 

 
8. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc 

do siedzenia: 

a) do 15 miejsc włącznie - 500zł, 

b) powyżej 15 miejsc i poniżej 30 miejsc - 850zł, 

c) równą lub wyższą niż 30 miejsc - 1.670zł. 

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

- autobusy będące w posiadaniu gmin-
nych jednostek i zakładów budżetowych. 

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

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

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak 
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UCHWAŁA NR IX/72/2007  
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

 
w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na 2008r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  
art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość stawki opłaty targo-
wej na terenie miasta i gminy za każdy dzień do-
konywanej sprzedaży od osób fizycznych, osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niema-
jących osobowości prawnej w następujących wy-
sokościach:  

1. Przy sprzedaży produktów własnych na sto-
isku targowym: 

a) bez zadaszenia – 8,00zł, 

b) pod zadaszeniem – 9,00zł. 

2. Przy sprzedaży pozostałych produktów na 
stoisku targowym: 

a) bez zadaszenia – 12,00zł, 

b) pod zadaszeniem – 14,00zł. 

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

2. Inkasentami opłaty targowej na terenie wsi 
są sołtysi. 

3. Inkasentem opłaty targowej na terenie mia-
sta jest Pani Wiesława Urbaniak. 

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak 

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

1925 
 

UCHWAŁA NR XII/79/2007  
RADY GMINY STARE KUROWO 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

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

obszarze Gminy Stare Kurowo 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zmianami), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 136, 
poz. 969 z późn. zmianami) w związku z Komunika-
tem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwar-
tałów 2007r. (M. P. Nr 77, poz. 831) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę żyta z kwoty 58,29zł 
za 1q na kwotę 52,46zł za 1q stanowiącą podstawę 
do obliczenia podatku rolnego za 2008r. na obsza-
rze Gminy Stare Kurowo. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/14/2006 Rady Gmi-
ny Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2006r. w spra-
wie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowią-
cej podstawę obliczenia podatku rolnego na ob-
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szarze Gminy Stare Kurowo. 

§ 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. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Gogler 

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

1926 
 

UCHWAŁA NR XII/80/2007  
RADY GMINY STARE KUROWO 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

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

terenie Gminy Stare Kurowo 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zmianami) oraz art. 5 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zmianami) oraz obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w spra-
wie wysokości górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2008r. (M. P. Nr 47, 
poz. 557) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

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

1. Od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 17,45zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

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

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - 3,80zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej. 

2. Od pozostałych budynków lub ich części: 

a) od budynków letniskowych - 6,37zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

b) od garaży - 6,37zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

c) od pozostałych budynków, w tym zajętych 

na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego - 5,10zł od 1m2 
powierzchni użytkowej. 

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 3 – 7. 

4. Od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej - bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
- 0,71zł od 1m2 powierzchni użytkowej. 

5. Od gruntów: 

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

b) pozostałych - 0,20zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, w tym:  

- zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publiczne-
go - 0,35zł od 1m2 powierzchni użytko-
wej, 

- działek rekreacyjnych - 0,35zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) obiekty i grunty użyteczności publicznej stano-
wiące własność gminy z wyłączeniem gruntów 
i obiektów wydzierżawionych na podstawie od-
rębnych umów; 

2) budynki, budowle i grunty będące we włada-
niu gminnych jednostek budżetowych i spół-
ek ze 100% udziałem gminy – służące im do 
realizacji zadań statutowych; 

3) pozostałe budynki niemieszkalne położone na 
gruncie do 1ha fizycznego lub 1 ha przelicze-
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niowego, służące wyłącznie działalności rol-
niczej, będące w posiadaniu podatników ma-
jących odrębne gospodarstwa rolne na innym 
terenie; 

4) budynki niemieszkalne, nieużywane przez 
osoby inne stanowiące własność osób powy-
żej 70 roku życia, samotnie zamieszkałych; 

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

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

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

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/8/2006 Rady Gmi-
ny Stare Kurowo z dnia 6 grudnia 2006r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od nie-

ruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 
terenie Gminy Stare Kurowo, uchwała Nr III/19/2006 
Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 
2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2006 Ra-
dy Gminy Stare Kurowo z dnia 6 grudnia 2006r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 
na terenie Gminy Stare Kurowo oraz uchwała  
Nr IV/26/2007 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia  
15 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/ 
2006 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 6 grudnia 
2006r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego 
podatku. 

§ 5. 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. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Gogler 

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

1927 
 

UCHWAŁA NR XII/81/2007  
RADY GMINY STARE KUROWO 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

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

Kurowo oraz zwolnień od tego podatku 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. 
zmianami), art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 10 października 2007r. w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych obowiązują-
cych w 2008r. (M. P. Nr 76, poz. 813) i obwieszcze-
nia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w spra-
wie wysokości górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2008r. (M. P. Nr 47, 
poz. 557) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środ-
ków transportowych: 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 
włącznie: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 657zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.094zł, 

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton – 1.313zł. 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy cał-
kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, jak w załącz-
niku Nr 1 do uchwały. 

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
włącznie: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1.148zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.422zł, 

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton – 1.532zł. 

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 2 
do uchwały. 

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
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jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie – 1.203zł, 

b) powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton – 1.313zł. 

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w za-
łączniku Nr 3 do uchwały. 

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.532zł, 

b) równej lub większej niż 30 miejsc – 1.937zł. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków trans-
portowych pojazdy do przewozów szkolnych - trzy 
autobusy. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/9/2006 Rady Gmi-
ny Stare Kurowo z dnia 6 grudnia 2006r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na terenie Gminy Stare 
Kurowo oraz zwolnień od tego podatku. 

§ 5. 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. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Gogler 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XII/81/2007 
Rady Gminy Stare Kurowo 
z dnia 29 listopada 2007r. 

 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całko-
wita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z za-
wieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.313 1.313 
13 14 1.353 1.393 
14 15 1.393 1.483 
15  1.433 1.573 

Trzy osie 
12 17 1.353 1.393 
17 19 1.403 1.493 
19 21 1.453 1.593 
21 23 1.503 1.693 
23 25 1.553 1.793 
25  1.603 1.893 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.453 1.593 
25 27 1.513 1.693 
27 29 1.573 1.800 
29 31 1.635 2.210 
31  1.693 2.410 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XII/81/2007 
Rady Gminy Stare Kurowo 
z dnia 29 listopada 2007r. 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowi-
ta zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

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

Inne systemy zawie-
szenia osi 

Dwie osie 
12 18 1.000 1.300 
18 25 1.200 1.500 
25 31 1.300 1.700 
31  1.500 1.900 

Trzy osie 
12 40 1.700 1.900 
40  2.100 2.300 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XII/81/2007 
Rady Gminy Stare Kurowo 
z dnia 29 listopada 2007r. 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ze-

społu pojazdów: 
naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy  

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezd-
ne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 500 600 
18 25 700 800 
25  900 1.000 

Dwie osie 
12 28 900 1.000 
28 33 1.000 1.200 
33 38 1.100 1.400 
38  1.300 1.600 

Trzy osie 
12 38 900 1.000 
38  1.300 1.600 
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1928 
 

UCHWAŁA NR XII/82/2007  
RADY GMINY STARE KUROWO 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej oraz zasad jej poboru 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zmianami), art. 15 oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zmianami) oraz obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie wyso-
kości górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2008r. (M. P. Nr 47, poz. 557) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej 
w wysokościach: 

1) przy sprzedaży z pojazdów samochodowych  
i przyczep - 15,00zł, 

2) przy sprzedaży z wozu konnego - 10,00zł, 

3) przy sprzedaży z kosza, skrzyń, wiadra, wózka, 
roweru, stolika itp. - 8,00zł. 

Stawki określone powyżej nie są uzależnione od 
czasu prowadzenia sprzedaży, handlu na targowi-
sku w danym dniu. 

§ 2. Opłaty określone w § 1 pobiera się od osób 
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organi-
zacyjnych niemających osobowości prawnej. 

§ 3. Do poboru opłaty targowej w drodze inka-
sa wyznacza się Panią Żanetę Dobrucką, pracow-
nika Urzędu Gminy Stare Kurowo. 

§ 4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty 
targowej wynosi 10% zebranej kwoty. 

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy 
Stare Kurowo z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawki opłaty targowej oraz 
zasad jej poboru, uchwała Nr III/21/2006 Rady 
Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2006r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2006 Rady Gmi-
ny Stare Kurowo z dnia 6 grudnia 2006r. w spra-
wie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej oraz 
zasad jej poboru. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2008r. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Gogler 

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

1929 
 

UCHWAŁA NR XIV/159/07 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru, określenia wzoru formularzy oraz zwol-

nień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 
ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12 i 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nie-

ruchomości. 

1. Od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków od 
1m2 powierzchni - 0,68zł; 

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

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1m2 powierzchni - 0,21zł. 

2. Od budynków lub ich części: 

1) mieszkalnych, od 1m2 powierzchni użytkowej  
- 0,58zł; 

2) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej, od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 18,90zł; 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym, od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 8,86zł; 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych, od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,84zł; 

5) pozostałych, w tym: 

a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 4,73zł, 

b) inne (np. budynki gospodarcze, komórki go-
spodarcze itp.) od 1m2 powierzchni użytko-
wej, w tym: 

- miasto - 4,73zł, 

- wieś - 3,89zł; 

6) od 1m2 powierzchni użytkowej garaży - 6,37zł 

z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

3. Od budowli lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich 
wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 
i ust. 3 – 7 ustawy o opłatach i podatkach lokal-
nych. 

§ 2. 1. Zarządza się pobór podatku od nieru-
chomości od osób fizycznych zamieszkałych na 
terenie wiejskim Gminy Świebodzin. 

2. Określenie inkasentów oraz wysokość wy-
nagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała 
Nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 
28 lutego 2007r. w sprawie określenia inkasentów 
i wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubuskiego Nr 21, poz. 313). 

§ 3. Określa się wzory formularzy: 

1) informacja w sprawie podatku od nierucho-
mości od osób fizycznych, wzór IN - 1, stano-
wiąca załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) deklaracja na podatek od nieruchomości od 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
wymienionych w art. 6 ust. 9 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych, wzór DN - 1, sta-
nowiąca załącznik Nr 2 do uchwały. 

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

1) przeznaczone na komunalne potrzeby kultury, 
kultury fizycznej i sportu i opieki społecznej; 

2) będące własnością Gminy Świebodzin prze-
znaczone na cele ochrony przeciwpożarowej; 

3) zajęte na zieleńce, parki komunalne, komu-
nalne cmentarze i komunalne domy pogrze-
bowe; 

4) zajęte na komunalne wysypiska; 

5) dzierżawione od jednostki samorządu teryto-
rialnego na cele rekreacyjne, ogródki przydo-
mowe lub pod uprawę warzyw, których łącz-
na powierzchnia nie przekracza 250m2 z wy-
jątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej; 

6) lokale socjalne znajdujące się w gminnym za-
sobie mieszkaniowym; 

7) będące własnością gminy, nie oddane innym 
podmiotom w użytkowanie wieczyste lub po-
siadanie zależne. 

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/11/06 Rady Miej-
skiej w Świebodzinie z dnia 8 grudnia 2006r.  
w sprawie określenia wysokości stawek, zarządzenia 
poboru, określenia wzoru formularzy oraz zwolnień 
w podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 114, poz. 2062). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 sty-
cznia 2008r. oraz podlega podaniu do publicznej 
wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach 
publicznych na terenie Gminy Świebodzin. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XIV/159/07 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 29 listopada 2007r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XIV/159/07 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 29 listopada 2007r. 
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1930 
 

UCHWAŁA NR XIV/160/07 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podatku od posiadania psów 

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

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr III/8/06 Rady Miejskiej 
w Świebodzinie z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 
podatku od posiadania psów (Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 114, poz. 2059). 

 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2008r. oraz podlega podaniu do publicznej wia-
domości na tablicach ogłoszeń w miejscach pu-
blicznych na terenie Gminy Świebodzin. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 

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

1931 
 

UCHWAŁA NR XIV/161/07 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

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

nie Gminy Świebodzin 
 

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

§ 1. 1. Opłata miejscowa na terenie Gminy Świe-
bodzin pobierana jest od osób fizycznych przeby-
wających czasowo w celach turystycznych, wypo-
czynkowych lub szkoleniowych w miejscowo-
ściach Wilkowo i Nowy Dworek, za każdy dzień 
pobytu w wysokości 1,60 zł. 

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

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

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

3. Rozliczenia pobranych kwot tytułem opłaty 

miejscowej dokonują osoby wymienione w ust. 2 
w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca. 

4. Inkasenci opłaty miejscowej wymienieni  
w ust. 2 otrzymują wynagrodzenie za inkaso opła-
ty w wysokości 12% kwoty zainkasowanej. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/13/06 Rady Miej-
skiej w Świebodzinie z dnia 8 grudnia 2006r.  
w sprawie określenia wysokości dziennej stawki 
oraz zarządzenie poboru opłaty miejscowej na 
terenie Gminy Świebodzin (Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 114, poz. 2064). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2008r. oraz podlega podaniu do publicznej wia-
domości na tablicach ogłoszeń w miejscach pu-
blicznych na terenie Gminy Świebodzin. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 
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1932 
 

UCHWAŁA NR XIV/162/07 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie 

Gminy Świebodzin 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 
ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 sty-
cznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uch-

wala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej 
w zależności od rodzaju sprzedawanych artykułów, 
sposobu prowadzenia handlu oraz powierzchni zaję-
tej pod działalność targową przy sprzedaży. 

 
Lp. Wyszczególnienie Stawka w zł 
1. Przy sprzedaży z wozu konnego, przyczepy, platformy i samochodów: 

a) produktów rolnych pochodzenia krajowego, 
b) artykułów żywnościowych pochodzących z przetwórstwa rolniczego i spo-
żywczego, 

c) produktów i towarów pochodzenia zagranicznego oraz pozostałych artyku-
łów przemysłowych oraz kwiatów szlachetnych i doniczkowych. 

 
5,40 

 
5,40 

 
10,80 

2. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, wózka ręcznego, roweru i ziemi: 
a) produktów rolnych pochodzenia krajowego i ciętych kwiatów ogrodowych, 
b) kwiatów szlachetnych ciętych i doniczkowych, 
c) produktów i towarów pochodzenia zagranicznego oraz pozostałych artyku-
łów przemysłowych oraz krzewów, choinek i drzewek owocowych. 

 
1,10 
6,50 

 
7,00 

3. Za zajęcie miejsca przy stole lub ustawienie stolika (za 1miejsce): 
a) produktów rolnych pochodzenia krajowego, 
b) artykułów żywnościowych pochodzących z przetwórstwa rolnego oraz spo-
żywczego, rozsad warzyw, kwiatów oraz runa leśnego, 

c) produktów i towarów pochodzenia zagranicznego oraz pozostałych artyku-
łów przemysłowych, kwiatów szlachetnych ciętych i doniczkowych. 

 
2,20 

 
4,90 

 
7,00 

4. 
5. 
6. 

Za stragany, szczęki, kioski wydzierżawione itp. 
Przy sprzedaży wiązanej obowiązuje stawka maksymalna z ww. tabeli. 
Określa się, że jedno miejsce to maksymalnie 4m2. 

7,00 

 
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej  

w drodze inkasa. 

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza 
się: 

1) Pana Ludwika Wawrzeńczyka; 

2) Pana Franciszka Hyżorka – w razie nieobecno-
ści inkasenta wymienionego w pkt 1. 

3. Inkasenci opłaty targowej wymienieni w ust. 1 
otrzymują wynagrodzenie za inkaso w wysokości 
12% kwoty zainkasowanej. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/251/04 Rady 
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 listopada 2004r. 
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru op-
łaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubuskiego Nr 99, poz. 1495). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2008r. oraz podlega podaniu do publicznej wia-
domości na tablicach ogłoszeń w miejscach pu-
blicznych na terenie Gminy Świebodzin. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 
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1933 
 

UCHWAŁA NR XIV/163/07 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie  

Gminy Świebodzin 
 

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

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

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczal-

nej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 556zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 7,5 tony włącznie - 669zł, 

c) powyżej 7,5 tony do 9 ton włącznie - 947zł, 

d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.069 zł. 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

 
    Tabela Nr 1 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całko-
wita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z za-
wieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.170 1.225 
13 14 1.225 1.282 
14 15 1.282 1.337 
15  1.337 1.404 

Trzy osie 
12 17 1.393 1.448 
17 19 1.393 1.448 
19 21 1.393 1.448 
21 23 1.393 1.448 
23 25 1.448 1.760 
25  1.448 1.760 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.393 1.448 
25 27 1.393 1.448 
27 29 1.393 1.690 
29 31 1.849 2.583,31 
31  1.849 2.583,31 

 
 

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.559zł. 

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 
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    Tabela Nr 2 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowi-
ta zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

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

Inne systemy zawie-
szenia osi 

Dwie osie 
12 18 1.782 1.839 
18 25 1.839 1.894 
25 31 1.894 1.950 
31  1.996,71 1.996,71 

Trzy osie 
12 40 2.005 2.039 
40  2.061 2.583,31 

 
5. Od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą: 

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 246zł. 

6. Od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton: 

 
    Tabela Nr 3 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ze-
społu pojazdów: 

naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezd-
ne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 290 350 
18 25 290 350 
25  350 635 

Dwie osie 
12 28 512 556 
28 33 691 947 
33 38 947 1.448 
38  1.282 1.894 

Trzy osie 
12 38 780 1.058 
38  1.058 1.448 

 
7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc 

do siedzenia: 
a) mniej niż 15 miejsc – 556zł, 

b) 15 miejsc, ale mniej niż 30 miejsc – 891zł, 
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c) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.738zł. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/12/06 Rady Miej-
skiej w Świebodzinie z dnia 8 grudnia 2006r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych na terenie Gminy Świebodzin 
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego  
Nr 114, poz. 2063). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2008r. oraz podlega podaniu do publicznej wia-
domości na tablicach ogłoszeń w miejscach pu-
blicznych na terenie Gminy Świebodzin. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 

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

1934 
 

UCHWAŁA NR XIV/164/07 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

 
w sprawie zarządzenia poboru, określenia wzorów formularzy oraz zwolnień w podatku leśnym na 

obszarze Gminy Świebodzin 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 
ust. 8 i 9 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 paź-
dziernika 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku leśnego  
w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych 
na terenie wiejskim Gminy Świebodzin. 

2. Określenie inkasentów oraz wysokość wy-
nagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała 
Nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 
28 lutego 2007r. w sprawie określenia inkasentów 
i wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 21, poz. 313). 

§ 2. Określa się wzory formularzy: 

1) informacja w sprawie podatku leśnego od 
osób fizycznych, wzór IL-1, stanowiąca za-
łącznik Nr 1 do uchwały; 

2) deklaracja na podatek leśny od osób praw-
nych i jednostek organizacyjnych wymienio-
nych w art. 6 ust. 5 ustawy o podatku leśnym, 

wzór DL-1, stanowiąca załącznik Nr 2 do uch-
wały. 

§ 3. Zwalnia się z podatku leśnego lasy zajęte 
na komunalne wysypiska. 

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/9/06 Rady Miejskiej 
w Świebodzinie z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 
określenia wzorów formularzy, zarządzenia poboru 
oraz zwolnień w podatku leśnym na obszarze  
Gminy Świebodzin (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Lubuskiego Nr 114, poz. 2060). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2008r. oraz podlega podaniu do publicznej wia-
domości na tablicach ogłoszeń w miejscach pu-
blicznych na terenie Gminy Świebodzin. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XIV/164/07 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 29 listopada 2007r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XIV/164/07 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 29 listopada 2007r. 
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1935 
 

UCHWAŁA NR XIV/165/07 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego, określe-
nia wzorów formularzy, zarządzenia poboru oraz zwolnień w podatku rolnym na obszarze Gminy 

Świebodzin 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 
ust. 3, art. 6a ust. 11, art. 6b i art. 13e ustawy z dnia 
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, co na-
stępuje: 

§ 1. 1. Obniża się cenę skupu żyta na 2008r. do 
kwoty 50,00zł za q. 

2. Kwota ta przyjmowana będzie jako podsta-
wa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy 
Świebodzin. 

§ 2. Określa się wzory formularzy: 

1) informacja w sprawie podatku rolnego od 
osób fizycznych, wzór IR-1, stanowiąca za-
łącznik Nr 1 do uchwały; 

2) deklaracja na podatek rolny od osób praw-
nych i jednostek organizacyjnych wymienio-
nych w art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rol-
nym, wzór DR-1, stanowiąca załącznik Nr 2 do 
uchwały. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego  
w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych 
na terenie wiejskim Gminy Świebodzin. 

2. Określenie inkasentów oraz wysokość wy-
nagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała 
Nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 
28 lutego 2007r. w sprawie określenia inkasentów 
i wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 21, poz. 313). 

§ 4. Zwalnia się z podatku rolnego: 

1) grunty rolne przeznaczone na komunalne po-
trzeby kultury fizycznej i sportu; 

2) grunty rolne będące własnością Gminy Świe-
bodzin przeznaczone na cele ochrony prze-
ciwpożarowej; 

3) grunty rolne zajęte na komunalne cmentarze; 

4) grunty rolne zajęte na komunalne wysypiska; 

5) grunty rolne dzierżawione od jednostki samo-
rządu terytorialnego na cele rekreacyjne, og-
ródki przydomowe lub na uprawę warzyw, 
których łączna powierzchnia nie przekracza 
250m2 z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/10/06 Rady Miej-
skiej w Świebodzinie z dnia 8 grudnia 2006r.  
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako 
podstawa do obliczenia podatku rolnego, określe-
nia wzorów formularzy, zarządzenia poboru oraz 
zwolnień w podatku rolnym na obszarze Gminy 
Świebodzin (Dziennik Urzędowy Województwa Lu-
buskiego Nr 114, poz. 2061). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2008r. oraz podlega podaniu do publicznej wia-
domości na tablicach ogłoszeń w miejscach pu-
blicznych na terenie Gminy Świebodzin. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XIV/165/07 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 29 listopada 2007r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XIV/165/07 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 29 listopada 2007r. 
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1936 
 

UCHWAŁA NR XVI/132/07 
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844,  
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,  
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) 
Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od 
nieruchomości: 

1) od gruntów: 

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

- położonych w strefie aktywności go-
spodarczej, określonej w uchwale Rady 
Miejskiej we Wschowie Nr XLIII/413/06  
z dnia 13 września 2006r w sprawie uch-
walenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla strefy ak-
tywności gospodarczej we Wschowie 
(Dziennik Urzędowy Województwa Lu-
buskiego Nr 92, poz. 1702 z dnia 30 paź-
dziernika 2006r.), dla których obowiązu-
je stawka 0,20zł od 1m2, 

_______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transpor-
tu kombinowanego między państwami członkowskimi (Dz. Urz. 
WE L z 17 grudnia 1992r.); 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie 
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej – wydanie specjalne. 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,73zł 
od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 0,17zł od 1m2 powierzch-
ni; 

2) od budynków lub ich części: 

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

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

- położonych w strefie I A: 18,09zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

- położonych w strefie I B: 17,58zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

- położonych w strefie II: 16,04zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

z wyjątkiem: 

- budynków lub ich części związanych  
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej położonych w strefie aktywności 
gospodarczej, określonej w uchwale Ra-
dy Miejskiej we Wschowie Nr XLIII/413/06 
z dnia 13 września 2006r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla strefy 
aktywności gospodarczej we Wschowie 
(Dziennik Urzędowy Województwa Lu-
buskiego Nr 92, poz. 1702 z dnia 30 paź-
dziernika 2006r.), dla których obowiązu-
je stawka 5,11zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

- aptek, dla których niezależnie od poło-
żenia obowiązuje stawka 18,09zł od 1m2 
powierzchni użytkowej,  

- lokali gastronomicznych, dla których 
niezależnie od położenia obowiązuje 
stawka 9,20zł od 1m2 powierzchni użyt-
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kowej,  

- stołówek prowadzonych przez przedsię-
biorców na terenie szkół i przedszkoli, 
dla których niezależnie od położenia 
obowiązuje stawka 1,02zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 5,26zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 3,68zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej,  

e) pozostałych – 6,13zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, z wyjątkiem: 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publiczne-
go – 3,07zł od 1m2 powierzchni użytko-
wej, 

- stanowiących własność (współwłasność) 
rencistów i emerytów, którzy przekazali 
swoje gospodarstwa rolne w zamian za 
świadczenia uregulowane w ustawie  
o ubezpieczeniu społecznym rolników 
lub renty strukturalne – 3,07zł od 1m2 
powierzchni użytkowej; 

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

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/13/06 Rady Miej-
skiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości. 

§ 3. 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 
Fabian Grzyb 

Załącznik  
do uchwały Nr XVI/132/07 

Rady Miejskiej we Wschowie  
z dnia 29 listopada 2007r. 

 

1. Miasto i Gminę Wschowa dzieli się na następu-
jące strefy: 

1) strefa I A – obejmująca następujące ulice: 

- ul. Niepodległości w całości, 

- ul. Bohaterów Westerplatte – od ul. Nie-
podległości do skrzyżowania z ul. Pocz-
tową i ul. Garbarską; 

2) Strefa I B – obejmująca następujące ulice: 

- ul. Bohaterów Westerplatte – pozostała 
część, 

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

- ul. Daszyńskiego – od skrzyżowania  
z ul. Niepodległości do ul. Polnej, 

- ul. Pocztowa, 

- ul. Powstańców Wlkp., 

- ul. Rynek, 

- ul. Łazienna, 

- ul. Głogowska, 

- ul. Ratuszowa, 

- Pl. Zamkowy, 

- ul. Kilińskiego, 

- ul. Cicha, 

- Pl. Grunwaldu; 

3) Strefa II – obejmująca ulice nie wymienione  
w ppkt 1 i 2. 

2. Tereny wiejskie zalicza się do II strefy. 
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1937 
 

UCHWAŁA NR XVI/133/07 
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE 

 

z dnia 29 listopada 2007r. 
 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.  
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, 
Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747) 
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. (M. P. Nr 77, poz. 831) z kwoty 58,29zł za 1q 
do kwoty 35,52zł za 1q.  

§ 2. 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 
Fabian Grzyb 

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

1938 
 

UCHWAŁA NR XVI/134/07 
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE 

 
z dnia 29 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 (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 10 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U.  
_______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transpor-
tu kombinowanego między państwami członkowskimi (Dz. Urz. 
WE L z 17 grudnia 1992r.); 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie 
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej – wydanie specjalne. 

z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,  
Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska we Wschowie 
uchwala, co następuje:  

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

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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 

- wyprodukowanego do roku 2000 włącz-
nie - 629zł, 

- wyprodukowanego po roku 2000 - 567zł, 

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

- wyprodukowanego do roku 2000 włącz-
nie - 654zł, 

- wyprodukowanego po roku 2000 - 593zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 
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- wyprodukowanego do roku 2000 włącz-
nie - 950zł, 

- wyprodukowanego po roku 2000 - 889zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej ma-
sy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  
- wg załącznika Nr 1; 

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

a) wyprodukowane do roku 2000 włącznie  
– 1.053zł, 

b) wyprodukowane po roku 2000 - 950zł; 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton – wg załącznika Nr 2; 

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

a) wyprodukowanych do roku 2000 włącznie 
- 790zł, 

b) wyprodukowanych po roku 2000 - 715zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego – wg załącznika Nr 3; 

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

a) mniejszej niż 20 miejsc:  

- wyprodukowanych do roku 2000 włącz-
nie - 935zł, 

- wyprodukowanych po roku 2000 - 843zł, 

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

- wyprodukowanych do roku 2000 włącz-
nie – 1.262zł, 

- wyprodukowanych po roku 2000 – 1.180zł, 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 

- wyprodukowanych do roku 2000 włącz-
nie – 1.472zł, 

- wyprodukowanych po roku 2000 – 1.369zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/18/06 Rady Miej-
skiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w spra-
wie określenia stawek podatku od środków trans-
portowych. 

§ 3. 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 
Fabian Grzyb 

 
Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr XVI/134/07  
Rady Miejskiej we Wschowie 

z dnia 29 listopada 2007r. 
 
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o do-

puszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej     
niż 

Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawie-
szeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za rów-
noważne 

Inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 15 634 736 
15   787 1.319 

Trzy osie 
12 21 756 833 
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1 2 3 4 
21   1.073 1.661 

Cztery osie i więcej 
12 29 1.099 1.748 
29   1.748 2.308 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XVI/134/07  
Rady Miejskiej we Wschowie 

z dnia 29 listopada 2007r. 
 
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balasto-

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całko-
wita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 
balastowy + przyczepa  

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

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

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
12 18 797 884 

18 31 950 1.012 
31   1.487 1.823 

Trzy osie i więcej 

12 40 1.313 1.814 
40   1.814 2.400 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XVI/134/07  
Rady Miejskiej we Wschowie 

z dnia 29 listopada 2007r. 
 
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od przyczep i naczep o dopuszczal-

nej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, cią-
gnik balastowy + przyczepa  

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

Inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12   475 603 
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1 2 3 4 
Dwie osie 

12 36 894 1.359 
36   1.211 1.789 

Trzy osie i więcej 
12   1.002 1.349 

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

1939 
 

UCHWAŁA NR X/84/07 
RADY GMINY ŻARY 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

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

psów, opłaty targowej na terenie Gminy Żary 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 18a ust. 1, 
art. 19 pkt 1 lit. a i f oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 sty-
cznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  
(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące roczne stawki 
podatku od nieruchomości na terenie gminy Żary: 

1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,69zł od 1m2 powierzchni, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 0,30zł od 1m2 powierzch-
ni; 

2) od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych – 0,57zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej,  

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 18,60zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

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

powierzchni użytkowej, 

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 6,23zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej; 

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

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) budynki gospodarcze o powierzchni przekra-
czającej 50m2 będące we władaniu emerytów 
i rencistów pobierających emeryturę i rentę 
rolniczą, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej; 

2) grunty, budynki lub ich części i budowle sta-
nowiące własność Gminy Żary, które nie zo-
stały oddane w posiadanie w drodze umowy 
lub z innego tytułu prawnego osobom fizycz-
nym, osobom prawnym lub jednostkom or-
ganizacyjnym w tym spółce nieposiadającej 
osobowości prawnej, a także jeżeli nie są w po-
siadaniu tych osób lub jednostek bez tytułu 
prawnego.  

§ 2. 1. Wprowadza się na terenie gminy Żary 
opłatę od posiadania psów i ustala się stawkę tej 
opłaty w wysokości 30,00zł od jednego psa.  

2. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów: 

1) z tytułu posiadania szczeniąt do 12 tygodnia 
życia;  

2) z tytułu posiadania psa utrzymywanego przez 
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wszystkich użytkowników nieruchomości i go-
spodarstw domowych od jednego psa. 

3. Osoba, która weszła w posiadanie psa po 
dniu 30 czerwca roku podatkowego opłaca opłaty 
od posiadania psów w wysokości połowy stawki 
określonej w ust. 1.  

4. Opłata od posiadania psów płatna jest z gó-
ry, bez wezwania w Kasie Urzędu Gminy w Żarach 
– do 31 marca każdego roku lub w ciągu dwóch 
tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.  

§ 3. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targo-
wej w wysokości 10,00zł za każdy dzień dokony-
wania sprzedaży na targowisku.  

2. Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze 
inkasa. Na inkasentów wyznacza się sołtysów po-
szczególnych sołectw. 

3. Wynagrodzenie z tytułu inkasa dla sołtysów 
wynosić będzie 10% kwot zainkasowanych.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Żary. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy 
Żary z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie wysokości, 
zwolnień i zasad poboru podatku od nieruchomo-
ści, podatku od posiadania psów, opłaty targowej 
na terenie Gminy Żary. 

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

Przewodniczący Rady 
Marian Peszek 

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

1940 
 

UCHWAŁA NR X/85/07 
RADY GMINY ŻARY 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

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

datku na terenie Gminy Żary 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transporto-
wych na terenie gminy rocznie 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 tony włącznie  
- 550,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900,00zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.200,00zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej  
12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 
2000r.: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 włącznie - 495,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 810,00zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.080,00zł; 

3) 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 poniższa tabela: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całko-

wita (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 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 1.220,00 1.280,00 
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1 2 3 4 
13 14 1.280,00 1.350,00 
14 15 1.350,00 1.420,00 
15  1.420,00 1.500,00 

Trzy osie 
12 17 1.220,00 1.280,00 
17 19 1.280,00 1.350,00 
19 21 1.350,00 1.420,00 
21 23 1.420,00 1.500,00 
23 25 1.500,00 1.580,00 
25  1.580,00 1.660,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.350,00 1.420,00 
25 27 1.420,00 1.500,00 
27 29 1.500,00 1.670,00 
29 31 1.670,00 2.460,00 
31  1.700,00 2.460,00 

 
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 
2000r. włącznie – 1.000,00zł; 

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-

społu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wy-
produkowanego po 31 grudnia 2000r. - 900,00zł; 

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton - stawki podatkowe określa poniższa 
tabela: 

 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całko-

wita zespołu pojazdów: ciągnik  
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy 

+ przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.300,00 1.370,00 
18 25 1.370,00 1.440,00 
25 31 1.440,00 1.510,00 
31  1.510,00 1.936,00 

Trzy osie 
12 40 1.400,00 1.740,00 
40  1.740,00 2.500,00 

 
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., z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego – 900,00zł; 

8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wy-
produkowane po dniu 31 grudnia 2000r., z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego – 810,00zł; 

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

poniższa tabela: 

 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całko-
wita zespołu pojazdów: nacze-
pa/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 zawie-
szenia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 920,00 950,00 
18 25 950,00 980,00 
25  980,00 1.100,00 

Dwie osie 
12 28 950,00 980,00 
28 33 980,00 1.100,00 
33 38 1.100,00 1.300,00 
38  1.200,00 1.700,00 

Trzy osie 
12 38 1.100,00 1.340,00 
38  1.400,00 1.830,00 

 
 

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

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.200,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.700,00zł; 

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

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.080,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.530,00zł. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych samochody ciężarowe o masie całko-
witej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wykorzy-
stywane przez podatnika podatku rolnego wyłącz-
nie do celów gospodarstwa rolnego.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Żary. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy 
Żary z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transpor-
towych i zwolnień w tym podatku na terenie Gmi-
ny Żary. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

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

Przewodniczący Rady 
Marian Peszek 
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1941 
 

UCHWAŁA NR XIII/185/07 
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2008r. 

 
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 zm.) oraz art. 10 ust. 1 
i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od 
środków transportowych na terenie miasta Żary:  

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 636,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 
948,00zł, 

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.236,00zł. 

2. Od samochodów ciężarowych z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:  

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej 
niż 18 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 1.272,00zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1.152,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej 
niż 26 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 1.980,00zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1.908,00zł, 

- o liczbie osi – cztery i więcej - 1.776,00zł, 

c) równej lub wyższej niż 26 ton: 

_______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transpor-
tu kombinowanego między państwami członkowskimi (Dz. Urz. 
WE L z 17 grudnia 1992r.); 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie 
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej – wydanie specjalne. 
 

- o liczbie osi – trzy - 2.280,00zł, 

- o liczbie osi – cztery i więcej - 2.220,00zł. 

3. Od samochodów ciężarowych z innym sys-
temem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej 
niż 18 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 1.462,00zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1.332,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej 
niż 26 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 2.160,00zł, 

- o liczbie osi – trzy - 2.100,00zł, 

- o liczbie osi – cztery i więcej - 1.968,00zł, 

c) równej lub wyższej niż 26 ton: 

- o liczbie osi – trzy - 2.400,00zł, 

- o liczbie osi – cztery i więcej - 2.352,00zł. 

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1.020,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  
- 1.272,00zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.462,00zł. 

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne, o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej 
niż 18 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 1.272,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton - do 36 ton 
włącznie: 

- o liczbie osi – dwie - 1.668,00zł, 

- o licznie osi – trzy - 1.536,00zł, 
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c) wyższej niż 36 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 1.968,00zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1.956,00zł. 

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, z innym systemem zawieszania osi 
jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej 
niż 18 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 1.462,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton - do 36 ton 
włącznie: 

- o liczbie osi – dwie - 1.968,00zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1.908,00zł, 

c) wyższej niż 36 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 2.160,00zł, 

- o liczbie osi – trzy - 2.496,00zł. 

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

- od 7 ton i poniżej 12 ton - 636,00zł. 

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-
noważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej 
niż 18 ton: 

- o liczbie osi – jedna - 828,00zł, 

- o liczbie osi – dwie - 756,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton - do 36 ton 
włącznie: 

- o liczbie osi – jedna - 1.080,00zł, 

- o liczbie osi – dwie – 1.020,00zł, 

- o liczbie osi - trzy - 888,00zł, 

c) wyższej niż 36 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 1.272,00zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1.200,00zł. 

9. Od przyczep i naczep z innym systemem za-
wieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej 
niż 18 ton: 

- o liczbie osi – jedna – 1.020,00zł,  

- o liczbie osi – dwie - 888,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton – do 36 ton 
włącznie: 

- o liczbie osi – jedna - 1.272,00zł, 

- o liczbie osi – dwie - 1.368,00zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1.044,00zł, 

c) wyższej niż 36 ton: 

- o liczbie osi – dwie - 1.800,00zł, 

- o liczbie osi – trzy - 1.392,00zł. 

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc – 1.020,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.584,00zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Żary. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/68/05 Rady 
Miejskiej w Żarach z dnia 1 grudnia 2005r. w spra-
wie określenia wysokości stawek w podatku od 
środków transportowych na 2006r. 

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

Przewodniczący Rady 
Dariusz Grochla 
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1942 
 

UCHWAŁA NR XIII/186/07 
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2008 

 
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 zm.) oraz art. 5 ust. 1, 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuję: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od 
nieruchomości na terenie Miasta Żary: 

1) od gruntów: 

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

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizację pożyt-
ku publicznego – 0,19zł od 1m² powierzch-
ni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,52zł od 1m² powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej – 17,50zł 
od 1m² powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 8,20zł od 1m² 
powierzchni użytkowej, 

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-

żytku publicznego – 5,40zł od 1m² po-
wierzchni użytkowej; 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 9 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.). 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle 
będące własnością Gminy Żary o statusie 
miejskim zajęte na potrzeby miejskich jedno-
stek organizacyjnych działających w formie 
jednostek i zakładów budżetowych oraz miej-
skich instytucji kultury, z wyjątkiem nieru-
chomości lub ich części wynajmowanych lub 
wydzierżawionych przez te jednostki osobom 
trzecim na prowadzenie działalności gospo-
darczej; 

2) grunty zajęte na cmentarz komunalny oraz 
dom przedpogrzebowy; 

3) grunty, budynki lub ich części oraz budowle 
zajęte na potrzeby obiektów sportowych; 

4) grunty i budynki lub ich części oraz budowle 
zajęte na potrzeby ochotniczej straży pożar-
nej, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części 
wynajmowanych lub wydzierżawionych przez 
te jednostki osobom trzecim na prowadzenie 
działalności gospodarczej.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/67/05 Rady 
Miejskiej w Żarach z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku 
od nieruchomości na rok 2006. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Żary  

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

Przewodniczący Rady 
Dariusz Grochla 
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1943 
 

UCHWAŁA NR XIII/187/07 
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH 

 
z dnia 29 listopada 2007r. 

 
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18a ust. 1, 
art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006r.  
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Ża-
rach uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Żary 
opłatę od posiadania psów. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty od posiadania 
psów na terenie Miasta Żary w wysokości 30zł od 
jednego psa. 

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest je-
dnorazowo, bez wezwania w kasie Urzędu Miasta 
Żary lub na konto bankowe Urzędu Miasta Żary  
w terminie do 31 marca roku podatkowego. 

§ 4. Obowiązek uiszczenia opłaty od posiada-
nia psów powstaje w ciągu 14 dni od dnia wejścia 
w posiadanie psa, z zastrzeżeniem § 5. 

§ 5. Zwalnia się od opłaty posiadaczy szczeniąt 

do 12 tygodnia życia. 

§ 6. W przypadku powstania obowiązku uisz-
czenia opłaty po 30 czerwca roku podatkowego 
lub w przypadku wygaśnięcia obowiązku uiszcze-
nia opłaty w terminie do 30 czerwca - opłatę po-
biera się w wysokości połowy stawki określonej  
w § 2. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XI/73/03 Rady Miej-
skiej w Żarach z dnia 27 listopada 2003r. w spra-
wie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku 
od posiadania psów na 2004r. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Żary.  

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

Przewodniczący Rady 
Dariusz Grochla 

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

1944 
 

UCHWAŁA NR XII/73/07 
RADY GMINY GÓRZYCA 

 
z dnia 30 listopada 2007r. 

 
w sprawie podatku od środków transportowych  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 162, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175,  
 

 

 

 

 

poz. 1457), art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Dz. U.  
Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, Dz. U. 
Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Nr 251, 
poz. 1847) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych 
na terenie Gminy Górzyca w 2008r. wynoszą: 
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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  
- 620zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie - 900zł, 

c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12 ton – 1.070zł; 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej ma-
sy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 
określa się następujące stawki podatkowe:     

 
 

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 13 1.040,00 1.250,00 
13 14 1.250,00 1.660,00 
14 15 1.660,00 1.880,00 
15  1.880,00 2.060,00 

Trzy osie 
12 17 1.040,00 1.240,00 
17 19 1.240,00 1.650,00 
19 21 1.650,00 1.900,00 
21 23 1.900,00 2.100,00 
23 25 2.100,00 2.150,00 
25  2.150,00 2.300,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.650,00 1.900,00 
25 27 1.900,00 2.100,00 
27 29 2.100,00 2.170,00 
29 31 2.170,00 2.500,00 
31  2.200,00 2.500,00 

 
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
– 1.320zł; 

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 określa się następujące stawki podat-
kowe:     

 

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

Ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej 
niż 

Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z za-
wieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1.400,00 1.450,00 
18 25 1.450,00 1.500,00 
25 31 1.500,00 1.550,00 
31  1.550,00 1.950,00 
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1 2 3 4 
Trzy osie 

12 40 1.650,00 1.700,00 
40  1.700,00 2.400,00 

 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton - 700zł; 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wy-
jątkiem związanych z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
określa się następujące stawki podatkowe: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy   
(w tonach) 

Stawka podatku  (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezd-
ne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 1.000,00 1.150,00 
18 25 1.150,00 1.250,00 
25  1.250,00 1.350,00 

Dwie osie 
12 28 1.150,00 1.250,00 
28 33 1.250,00 1.350,00 
33 38 1.350,00 1.450,00 
38  1.450,00 1.699,87 

Trzy osie 
12 38 1.339,00 1.442,00 
38  1.669,50 1.823,00 

 
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc 

do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 800zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.800zł. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków trans-
portowych pojazdy będące własnością urzędu gmi-
ny, z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 
pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Górzyca. 

§ 4. Traci moc z dniem 1 stycznia 2008r. uch-
wała Rady Gminy w Górzycy Nr III/12/06 z dnia  
8 grudnia 2006r. w sprawie podatku od środków 
transportowych. 

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

Przewodniczący Rady 
Bogdan Nerko 
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1945 
 

UCHWAŁA NR XII/74/2007 
RADY GMINY GÓRZYCA 

 

z dnia 30 listopada 2007r. 
 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2008  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 54 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U.  
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 162, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.  
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 7 ust. 3 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Dz. U. Nr 220, 
poz. 1601, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, Dz. U. Nr 245, 
poz. 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) 
Rada Gminy Górzyca uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) grunty, budynki lub ich części zajęte na świad-
czenie usług w zakresie opieki społecznej; 

2) grunty, budynki lub ich części zajmowane 
przez instytucje kultury i świetlice wiejskie; 

3) grunty, budynki lub ich części zajęte na zada-
nia z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 

4) grunty, budynki lub ich części, w których wy-
konywane są zadania z zakresu kultury fizycz-
nej i sportu; 

5) grunty, budowle stanowiące całość technicz-
no – użytkową wraz z instalacjami i urządze-

niami, służące do uzdatniania i dostarczania 
wody oraz oczyszczania i odprowadzania 
ścieków w zakresie gospodarki komunalnej; 

6) grunty, budynki lub ich części oraz grunty sta-
nowiące własność (współwłasność) gminy,  
o ile są we władaniu osób fizycznych, osób 
prawnych lub jednostek organizacyjnych nie-
mających osobowości prawnej, o których mo-
wa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych. 

2. Zwolnienie, o których mowa w ust. 1 nie 
obejmują gruntów i budynków lub ich części wy-
korzystywanych do prowadzenia działalności go-
spodarczej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Górzyca. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przy-
jęty na terenie Gminy Górzyca. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i ma zastosowanie do po-
datku w roku 2008. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Nerko 

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

1946 
 

UCHWAŁA NR XIII/63/07 
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU 

 
z dnia 30 listopada 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 i 3,  
art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tj. Dz. U.  
_______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transpor-

tu kombinowanego między państwami członkowskimi (Dz. Urz. 
WE L z 17 grudnia 1992r.); 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie 
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej – wydanie specjalne. 
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z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się następujące stawki roczne po-
datku 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 powierzchni - 0,46zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha 
powierzchni - 3,71zł, 

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

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych na terenie miasta od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 0,43zł, 

b) mieszkalnych na terenie wsi od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 0,36zł, 

c) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 14,16zł, 

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

e) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 2,75zł, 

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - 3,30zł, 

g) od garaży z wyjątkiem zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej od 1m2 po-
wierzchni użytkowej na terenie gminy - 3,40zł; 

3) od budowli: 

a) rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej 
gazów - 0,20%, 

b) pozostałych - 2%. 

§ 2. Oprócz zwolnień ustawowych zwalnia się  
z podatku od nieruchomości: 

1. Piwnice i strychy nie zamieszkałe w budyn-
kach mieszkalnych na terenie gminy. 

2. Garaże na terenie gminy wchodzące w skład 
gospodarstw rolnych z wyjątkiem związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej innej niż 
działalność rolnicza lub leśna. 

3. Budowle służące do odprowadzania i oczysz-
czania ścieków, przewody sieci rozdzielczej wody 
wykorzystywane do zadań własnych gminy. 

4. Nieruchomości związane z obsługą zadań  
z zakresu: 

a) opieki społecznej, 

b) ochrony przeciwpożarowej, 

c) kultury i sportu, 

z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie 
działalności gospodarczej.  

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

2. Inkasentów oraz ich wynagrodzenie określa 
uchwała Nr XVII/118/96 Rady Gminy i Miasta No-
we Miasteczko z dnia 29 stycznia 1996r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia sołtysów za inkasa po-
datku rolnego, podatku od nieruchomości oraz 
podatku leśnego. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w No-
wym Miasteczku Nr XXXII/188/05 z dnia 5 grudnia 
2005r. w sprawie podatku od nieruchomości i po-
datku od posiadania psów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko. 

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

Przewodnicząca Rady 
Joanna Zawiślak – Mendaluk 
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1947 
 

UCHWAŁA NR XIII/64/07 
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU 

 
z dnia 30 listopada 2007r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego 

 
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 zm.) oraz art. 6 ust. 3, 
art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podat-
ku rolnym (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta stanowiącą pod-
stawę obliczenia podatku rolnego do kwoty 35,00zł 
za 1dt. 

§ 2. Zarządza się pobór podatku rolnego od 
osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów. 

§ 3. Inkasentów oraz ich wynagrodzenie okre-
śla uchwała Nr XVII/118/96 Rady Gminy i Miasta  
w Nowym Miasteczku z dnia 29 stycznia 1996r.  
w sprawie wynagrodzenia sołtysów za inkasa po-
datku rolnego, podatku od nieruchomości, podat-

ku leśnego i podatku od posiadania psów.   

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

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w No-
wym Miasteczku Nr III/10/06 z dnia 15 grudnia 
2006r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta sta-
nowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2008r.  

Przewodnicząca Rady 
Joanna Zawiślak - Mendaluk 

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

1948 
 

UCHWAŁA NR XIII/65/07 
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU 

 
z dnia 30 listopada 2007r. 

 
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w Gminie Nowe Miasteczko 

 
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 zm.), art. 18a ust. 1, 
art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.  
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania 
psów. 

§ 2. Ustala się roczną stawkę opłaty za każdego 
posiadanego psa w wysokości - 23,10zł. 

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez 
wezwania do dnia 30 września roku podatkowego 
lub w ciągu miesiąca od dnia wejścia w posiada-
nie psa. Obowiązek opłaty od posiadania psów 
wygasa z końcem roku, w którym ustało posiada-
nie psa. 

§ 4. Zarządza się pobór opłaty od posiadania 
psów w drodze inkasa. Pobór inkasa realizowany 
będzie na terenie wsi przez sołtysów, z wynagro-
dzeniem 20% zainkasowanej opłaty. Opłaty od 
posiadania psów na terenie miasta dokonywane 
będą na rachunek bankowy Gminy Nowe Mia-
steczko. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko. 

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

Przewodnicząca Rady 
Joanna Zawiślak - Mendaluk 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                            poz. 1949 
Województwa Lubuskiego Nr 135 
 

7464 

1949 
 

UCHWAŁA NR XIII/66/07 
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU 

 
z dnia 30 listopada 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie 

gminy 
 

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 zm.), art. 10 ust. 1 i 3, 
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych1 (tj. Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5t do 5,5t włącznie – 274zł, 

b) powyżej 5,5t do 9t włącznie – 330zł, 

c) powyżej 9t do 12t - 383zł; 

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: 

a) od 3,5t i poniżej 12t - 747zł; 

_______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transpor-
tu kombinowanego między państwami członkowskimi (Dz. Urz. 
WE L z 17 grudnia 1992r.); 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie 
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej – wydanie specjalne. 
 

 

 

 

 

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

5) od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolne-
go, które łącznie z pojazdem silnikowym po-
siadają dopuszczalną masę całkowitą: 

a) od 7t i poniżej 12t - 219zł; 

6) od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem  zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolne-
go, które łącznie z pojazdem silnikowym po-
siadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton – stawki podatkowe 
określa załącznik Nr 3 do uchwały; 

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc 
siedzących: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 681zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.208zł. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych autobusy stanowiące mienie komunal-
ne gminy o liczbie miejsc siedzących równej lub 
wyższej niż 30 przeznaczone na obsługę przewo-
zów szkolnych. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/189/05 Rady 
Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 5 grudnia 
2005r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na terenie 
gminy. 

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

§ 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. 

Przewodnicząca Rady 
Joanna Zawiślak - Mendaluk 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                            poz. 1949 
Województwa Lubuskiego Nr 135 
 

7465 

 
                                            Załącznik Nr 1 

             do uchwały Nr XIII/66/07 
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku 

                                       z dnia 30 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 pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
12 13 261,00 267,00 
13 14 267,00 439,00 
14 15 439,00 615,00 
15  615,00 1.427,00 

Trzy osie 
12 17 213,00 395,00 
17 19 275,00 560,00 
19 21 560,00 725,00 
21 23 725,00 1.114,00 
23 25 1.114,00 1.757,00 
25  1.114,00 1.757,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 725,00 735,00 
25 27 735,00 1.153,00 
27 29 1.153,00 1.815,00 
29 31 1.815,00 2.583,31 
31  1.815,00 2.583,31 
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                                  Załącznik Nr 2  
        do uchwały Nr XIII/66/07 

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku 
                                       z dnia 30 listopada 2007r. 

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

wyższej niż 12 ton 
 
 

Liczba osi 
i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów : ciągnik sio-
dłowy + naczepa, ciągnik bala-

stowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 219,00 437,00 
18 25 296,00 527,00 
25 31 878,00 1.009,00 
31  1.514,00 1.996,71 

Trzy osie i więcej 
12 40 1.367,00 1.892,00 
40  1.892,00 2.583,31 

 
 

                                 Załącznik Nr 3  
        do uchwały Nr XIII/66/07 

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku 
                                       z dnia  30 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 całkowita 

zespołu pojazdów:  
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 165,00 331,00 
18 25 219,00 352,00 
25  352,00 626,00 

Dwie osie 
12 28 235,00 340,00 
28 33 681,00 933,00 
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1 2 3 4 
33 38 933,00 1.427,00 
38  1.427,00 1.866,00 

Trzy osie i więcej 
12 38 747,00 1.035,00 
38  1.010,00 1.406,00 

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

1950 
 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

 
z dnia 30 listopada 2007r. 

 
o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Lubuskiego 

 
Na podstawie art. 182 i 183 w związku z art. 194 
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. 
Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, 
z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127  
i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162,  
Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766) Komisarz Wy-
borczy w Zielonej Górze podaje następujące in-
formacje: 

§ 1. Uchwałą Nr XVI/132/2007 z dnia 30 paź-
dziernika 2007r. Sejmik Województwa Lubuskiego 
stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Henryka 
Macieja Woźniaka, w okręgu wyborczym Nr 1  

z listy Nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP, wsku-
tek pisemnego zrzeczenia się mandatu radnego. 

§ 2. Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 
21 listopada 2007r. podjął uchwałę Nr XVII/136/2007 
o wstąpieniu na jego miejsce Romana Dziducha 
kandydata z tej samej listy Nr 5 – KW Platforma 
Obywatelska w okręgu wyborczym Nr 1, który  
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę 
głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził 
zgodę na przyjęcie mandatu. 

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej 
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Komisarz Wyborczy 
Stefania Cieśla - Serżysko 

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

1951 
 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

 
z dnia 30 listopada 2007r. 

 
o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Lubuskiego 

 
Na podstawie art. 182 i 183 w związku z art. 194 
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. 
Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, 
z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127  
i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162,  
Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766) Komisarz Wy-

borczy w Zielonej Górze podaje następujące in-
formacje: 

§ 1. Uchwałą Nr XVI/132/2007 z dnia 30 paź-
dziernika 2007r. Sejmik Województwa Lubuskiego  
stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Włady-
sława Dajczaka, w okręgu wyborczym Nr 2 z listy 
Nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość, wskutek pi-
semnego zrzeczenia się mandatu radnego. 
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§ 2. Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 
21 listopada 2007r. podjął uchwałę Nr XVII/137/2007 
o wstąpieniu na jego miejsce Grzegorza Grabarka 
kandydata z tej samej listy Nr 4 – KW Prawo  
i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym Nr 2, który 
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę 
głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził  
zgodę na przyjęcie mandatu. 

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej  
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Komisarz Wyborczy 
Stefania Cieśla - Serżysko 

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

 

1952 
 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

 
z dnia 30 listopada 2007r. 

 
o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Lubuskiego 

 
Na podstawie art. 182 i 183 w związku z art. 194 
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. 
Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, 
z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127  
i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162,  
Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766) Komisarz Wy-
borczy w Zielonej Górze podaje następujące in-
formacje: 

§ 1. Uchwałą Nr XVI/131/2007 z dnia 30 paź-
dziernika 2007r. Sejmik Województwa Lubuskiego 
stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej Bożeny 
Marii Sławiak, w okręgu wyborczym Nr 2 z listy  

Nr 5 – KW Platforma Obywatelska, wskutek pi-
semnego zrzeczenia się mandatu radnego. 

§ 2. Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 
21 listopada 2007r. podjął uchwałę Nr XVII/138/2007 
o wstąpieniu na jej miejsce Marka Jana Kubika 
kandydata z tej samej listy Nr 5 – KW Platforma 
Obywatelska w okręgu wyborczym Nr 2, który  
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę 
głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził 
zgodę na przyjęcie mandatu. 

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej 
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Komisarz Wyborczy 
Stefania Cieśla - Serżysko 

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

1953 
 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

 
z dnia 30 listopada 2007r. 

 
o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Lubuskiego 

 
Na podstawie art. 182 i 183 w związku z art. 194 
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. 
Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, 
z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 
i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162,  
Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766) Komisarz Wy-

borczy w Zielonej Górze podaje następujące in-
formacje: 

§ 1. Uchwałą Nr XVI/133/2007 z dnia 30 paź-
dziernika 2007r. Sejmik Województwa Lubuskiego 
stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Stani-
sława Antoniego Iwana, w okręgu wyborczym  
Nr 4 z listy Nr 5 – KW Platforma Obywatelska, 
wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu rad-
nego. 
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§ 2. Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 
21 listopada 2007r. podjął uchwałę Nr XVII/135/2007 
o wstąpieniu na jego miejsce Elżbiety Polak kan-
dydatki z tej samej listy Nr 5 – KW Platforma Oby-
watelska w okręgu wyborczym Nr 4, która w wy-
borach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, 
nie utraciła prawa wybieralności i wyraziła zgodę  
na przyjęcie mandatu. 

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej  
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Komisarz Wyborczy 
Stefania Cieśla - Serżysko 
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