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2. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być 
w całości wykorzystane na cele zgodne z ich prze-
znaczeniem podstawowym lub częściowo dopusz-
czalnym, na warunkach określonych w ustaleniach 
dla poszczególnych terenów. 

3. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposo-
bie użytkowania i przeznaczenia; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) podstawowe przeznaczenia poszczególnych te-
renów oznaczone odpowiednim symbolem; 

5) wielkości wymiarowe; 

6) dojazd główny. 

4. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne w zakre-
sie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu 
kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznych. 

Ustala się: 

1) przeznaczenie poszczególnych terenów, linie 
rozgraniczające tereny o różnych funkcjach 
oraz nieprzekraczalne linie zabudowy - zgod-
nie z oznaczeniami w rysunku planu; 

2) wymóg: 

a) szczególnego wyeksponowania obiektu sa-
kralnego poprzez zastosowanie odpowied-
nich rozwiązań architektonicznych, detali  
i wykończeń elewacyjnych, o których mo-
wa w § 3 ust. 1 pkt 3c, pkt 5 i pkt 6a, 

b) obsługi komunikacyjnej terenu 1UK poprzez 
teren 2Z w miejscu dojazdu wyznaczonym 
w rysunku planu, 

c) każdorazowego zawiadamiania Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków i Burmistrza 
Słubic w przypadkach odkrycia w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych lub ziem-
nych przedmiotu mogącego być zabytkiem, 
po uprzednim wstrzymaniu wszelkich prac 
mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
przedmiot oraz zabezpieczeniu go i miej-
sca jego odkrycia przy użyciu dostępnych 
środków. 

5. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie na podstawie odrębnych przepisów. W obsza-
rze objętym planem nie występują tereny górni-
cze, ani przestrzenie narażone na niebezpieczeń-
stwo powodzi, bądź osuwania się mas ziemnych. 

6. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i wa-
runków scalania i podziału nieruchomości. W ob-

szarze objętym planem nie dopuszcza się możli-
wości scalania ani podziału nieruchomości. 

7. Ustalenia dotyczące warunków zagospoda-
rowania poszczególnych terenów oraz ogranicze-
nia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy 
zawarto w ust. 4 i 5 oraz w § 3. 

8. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tym-
czasowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenów. Ustala się możliwość utrzymania 
dotychczasowego sposobu użytkowania i zagospo-
darowania poszczególnych terenów, jako ich tym-
czasowego zagospodarowania do czasu osiągnię-
cia docelowych ustaleń planu przewidzianych do 
etapowej realizacji, bez konkretyzacji terminowej. 

9. Ustalenia w zakresie komunikacji. 

Ustala się: 

1) dojazd do terenu 1UK - z istniejącej od strony 
wschodniej drogi publicznej poprzez teren 2Z 
- według ustaleń dla tego terenu; 

2) dopuszcza się możliwość awaryjnego dojazdu 
z kierunku południowego na styku z działką 
338/1; 

3) dojścia piesze – z obu przyległych ulic. 

10. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicz-
nej. 

Ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej 
w przyległych ulicach na warunkach jej admi-
nistratora; 

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych - do sys-
temu kanalizacji sanitarnej w przyległych uli-
cach na warunkach jej administratora; 

3) odprowadzenie wód deszczowych - powierzch-
niowe do gruntu; 

4) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej w ul. Krzy-
woustego na warunkach jej administratora; 

5) zaopatrzenie w energię elektryczną - dla zapo-
trzebowanej orientacyjnej mocy ok. 100kW  
z istniejącej sieci elektroenergetycznej na wa-
runkach administratora systemu elektroener-
getycznego; 

6) zaopatrzenie w energię cieplną - z własnych, 
lokalnych źródeł z zaleceniem wykorzystania 
energii elektrycznej lub gazu; 

7) obsługę w zakresie telekomunikacji - na wa-
runkach operatora wybranego systemu tele-
fonii przewodowej lub komórkowej; 

8) utylizację odpadów komunalnych - w ramach 
miejskiego systemu za pomocą specjalistycz-
nego transportu. 
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Ustalenia dla poszczególnych terenów 

§ 3. 1 Teren 1UK - teren usług kultu religijnego: 

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenu oraz nieprzekraczal-
ne linie zabudowy - wg oznaczenia w rysunku 
planu; 

2) przeznaczenie terenu - lokalizacja obiektu sa-
kralnego (cerkiew prawosławna) oraz towarzy-
szącej zabudowy plebanijno - katechetycznej; 

3) wymóg: 

a) lokalizacji obiektu sakralnego w południo-
wej części terenu z zaleceniem zaakcento-
wania jego dominanty przestrzennej w re-
jonie określonym graficznie w rysunku pla-
nu, 

b) zapewnienia przewidywanej ilości miejsc 
parkingowych dla samochodów osobowych 
w obrębie terenu, 

c) zastosowania w wykończeniu elewacyjnym 
zabudowy cegły klinkierowej lub licowań 
klinkierowych w kolorze ciemnobrązowym 
w wymiarze nie mniejszym aniżeli 30% po-
wierzchni poszczególnych elewacji, 

d) zastosowania stropodachów dwu- lub wie-
lopołaciowych o nachyleniach połaci od 
25o do 40o krytych dachówką ceramiczną 
w kolorze ciemnobrązowym - w odniesie-
niu do zabudowy plebanijno - katechetycz-
nej, 

e) ograniczenia powierzchni zabudowy czło-
nu plebanijno - katechetycznego do max. 
120m2; 

4) wysokość zabudowy: 

a) obiektu sakralnego: 

- do 9m - od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu elewacji, 

- do 15m - od poziomu terenu do najwyż-
szego elementu konstrukcji stropodachu, 

b) pozostałej zabudowy: 

- do dwóch kondygnacji, w tym druga kon-
dygnacja poddaszu, 

- do 8m - od poziomu terenu do najwyż-
szej kalenicy; 

5) zaleca się: 

a) zastosowanie współczesnych rozwiązań i de-
tali architektonicznych stylizujących cha-
rakter prawosławnej architektury sakralnej 
w celu nawiązania do współczesnej archi-
tektury otoczenia, 

b) powiązanie obiektu sakralnego z plebanij-

nym poprzez zadaszenie; 

6) dopuszcza się: 

a) zastosowanie w rozwiązaniach zwieńczeń 
dachowych obiektu sakralnego kopuł wieżyc, 
attyk itp. oraz pokryć dachowych z blachy 
miedzianej lub mosiężnej i pozłoceń ze-
wnętrznych, 

b) możliwość usytuowania w linii ogrodzenia 
oraz w osi dojazdu pojedynczej bramy wjaz-
dowo - dzwonnicowej o wysokości do 6m 
z zastosowaniem ozdobnych detali i or-
namentów w zwieńczeniu, 

c) ogrodzenie terenu wzdłuż granic: 

- od strony wschodniej i południowej - wy-
łącznie ażurowe z zastosowaniem mate-
riału klinkierowego (cokoły i filary) oraz 
powtarzanych przęseł z kutej stali z or-
namentyką, do wysokości 1,50m, 

- od strony zachodniej - czasowe utrzymanie 
dotychczasowego ogrodzenia oraz doce-
lowo realizacja parkanu z cegły klinkie-
rowej o wysokości do 2m, 

- od strony północnej - bez ogrodzenia; 

7) udział powierzchni zabudowy w powierzchni 
terenu - max. 70%; 

8) udział powierzchni biologicznie czynnej w po-
wierzchni terenu - min. 5%; 

9) obsługę komunikacyjną - według ustaleń za-
wartych w § 2 ust. 9; 

10) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej 
- według ustaleń zawartych w § 2 ust. 10. 

2. Teren 2Z - teren zieleni z infrastrukturą tech-
niczną: 

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenu - wg oznaczenia  
w rysunku planu; 

2) wymóg: 

a) utrzymania istniejącego kolektora sanitar-
nego ø400, 

b) usytuowania od strony wschodniej wjazdu 
głównego na teren 1UK wraz z bramą 
wjazdowo - dzwonnicową, o której mowa 
w ust. 1 pkt 6b - według oznaczenia w ry-
sunku planu; 

3) zakaz: 

a) lokalizacji wszelkiej zabudowy naziemnej, 

b) grodzenia terenu wzdłuż granicy z terenem 
1UK; 

4) dopuszcza się: 
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a) możliwość wbudowywania innych, niż okre-
ślony w pkt 2a, systemów sieciowych pod-
ziemnej infrastruktury technicznej, 

b) ogrodzenie terenu od strony północnej  
w sposób analogiczny jak w terenie 1UK 
od strony wschodniej. 

§ 4. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu 
wartości nieruchomości w wysokości 30%. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/42/03 Rady Miej-
skiej w Słubicach z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Słubice wraz z obszarem funk-
cjonalnym Świecko, obejmująca teren położony  
w Słubicach w obrębie ulic: Poniatowskiego, Ło-
kietka, Krzywoustego i Krótkiej, w części objętej 
niniejszą uchwałą. 

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Kiedrowicz 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XI/83/07 

Rady Miejskiej w Słubicach 
z dnia 26 września 2007r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XI/83/07 

Rady Miejskiej w Słubicach 
z dnia 26 września 2007r. 

 
Rozstrzygnięcie 

dotyczące sposobu realizacji i finansowania zadań 
własnych gminy z zakresu infrastruktury tech-

nicznej w obszarze objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego położonym  
w Słubicach w obrębie ulic: Poniatowskiego, 

Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej 
 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w Słubicach  
w rejonie ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Krzywo-
ustego i Krótkiej polegająca na ustanowieniu usług 
kultu religijnego, nie przyczyni się do poniesienia 

przez gminę kosztów związanych z realizacją przed-
miotowego przedsięwzięcia, będącego skutkiem uch-
walenia zmiany planu. 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XI/83/07 

Rady Miejskiej w Słubicach 
z dnia 26 września 2007r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu  
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Słubice obejmującego 

teren położony w Słubicach w obrębie ulic: Ponia-
towskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej 

 
Uwag nie wniesiono. 

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

 

1997 
 

UCHWAŁA NR XVII/137/07 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 
z dnia 30 listopada 2007r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2008 

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

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta okre-
śloną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 17 października 2007r. (M. P. 
z dnia 23 października 2007r. Nr 77, poz. 831) z kwoty 

58,29zł za 1dt do kwoty 40,00zł za 1dt. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Jan Chmielewski 

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

 

1998 
 

UCHWAŁA NR XVII/138/07 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 
z dnia 30 listopada 2007r. 

 
w sprawie zwolnienia od podatku leśnego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 październi-
ka 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
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§ 1. Zwalnia się od podatku leśnego: 

1) lasy stanowiące własność gminy inne niż wy-
mienione w pkt 2; 

2) lasy wchodzące w skład Zespołu Przyrodniczo 
- Krajobrazowego „Park Słowiański”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Szprotawy. 

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

Przewodniczący Rady 
Jan Chmielewski 

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

 

1999 
 

UCHWAŁA NR XVII/139/07 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 
z dnia 30 listopada 2007r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad pobierania opłaty targowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz art. 20 ust. 2 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) 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) 
uchwala 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: 

1) z pojazdu lub przy parkowanym pojeździe: 

a) artykułów rolno -  spożywczych - 18,00zł, 

b) artykułów pozostałych - 22,00zł; 

2) z ręki, koszyka, torby, wiadra itp. małej ilości 
warzyw, kwiatów, jagód, grzybów, jaj itp. na 
powierzchni nie większej niż 1m2 - 1,60zł; 

3) z ziemi, stołu, straganu, namiotu itp. za każdy 
rozpoczęty 1m2 zajętej powierzchni: 

a) artykułów rolno - spożywczych - 1,60zł, 

b) artykułów pozostałych - 2,20zł. 

§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej 
przy sprzedaży okolicznościowej artykułów z okazji 
świąt w zależności od rodzaju sprzedawanych 
artykułów oraz powierzchni zajętej pod działalność 
targową - przy sprzedaży z ziemi, stołu, straganu, 
namiotu itp. za każdy rozpoczęty 1m2 zajętej po-
wierzchni: 

a) choinek ciętych, sztucznych, w doniczkach 
- 2,50zł, 

b) ryb z basenów - 3,50zł, 

c) kwiatów, wieńców, zniczy, świec oraz ga-
stronomii - 4,50zł. 

2. Stawki okolicznościowe obowiązują w okre-
sach: 

a) Świąt Wielkanocnych na 20 dni przed Wiel-
kanocą, 

b) Dnia Święta Zmarłych w okresie od 25 paź-
dziernika do 2 listopada, 

c) Świąt Bożego Narodzenia od 1 grudnia do 
31 grudnia. 

§ 3. Stawki wynikające z opłaty targowej okre-
ślonej w § 1 pkt 3 oraz § 2 pkt 1 nie mogą przekro-
czyć stawki maksymalnej określonej przez Ministra 
Finansów, tj. 631,94zł dziennie. 

§ 4. Jeżeli ilość artykułów lub sposób prowa-
dzenia handlu występuje w więcej niż jednej po-
staci, opłatę targową pobiera się według stawki 
najwyższej. 

§ 5. 1. Opłatę targową w drodze inkasa pobiera 
zarządca targowiska. 

_______________________________________________ 
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 trans-
portu kombinowanego towarów między państwami człon-
kowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.); 

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

Dane dotyczące ogłoszenia aktów Unii Europejskiej, zamiesz-
czone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogło-
szenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
- wydanie specjalne. 
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2. Opłata targowa może być również płatna 
bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub na 
rachunek bankowy Urzędu. 

§ 6. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 8% kwo-
ty zainkasowanej i odprowadzonej do kasy Urzędu 
Miejskiego w Szprotawie. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Szprotawy. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr III/14/06 Rady Miejskiej 
w Szprotawie z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie 

ustalenia wysokości oraz zasad pobierania opłaty 
targowej. 

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

Przewodniczący Rady 
Jan Chmielewski 

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

 

2000 
 

UCHWAŁA NR XVII/53/07 
RADY GMINY W OTYNIU 

 
z dnia 3 grudnia 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 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej 
przy sprzedaży: 

- z samochodu osobowego, dostawczego do 
2,5t - 10zł, 

- przy cmentarzach - 10zł, 

- z ciągników, samochodów dostawczych  
- 40zł.  

§ 2. 1. Na inkasentów opłaty targowej wyzna-
cza się sołtysów poszczególnych wsi. 

2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa 
odrębna uchwała. 

3. Opłatę można wnosić w kasie Urzędu Gminy 
lub na rachunek bankowy w dniu sprzedaży towa-
rów.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/145/04 Rady Gmi-
ny w Otyniu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie 
opłaty targowej na obszarze gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący Rady 
Piotr Trojanowski 

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

 

2001 
 

UCHWAŁA NR XVII/54/07 
RADY GMINY W OTYNIU 

 
z dnia 3 grudnia 2007r. 

 
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Otyń 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  

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

§ 1. Wprowadza się na obszarze Gminy Otyń 
opłatę od posiadania psów. 

§ 2. Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 
rocznie: 

- od jednego psa - 10zł, 

- od każdego następnego - 5zł. 

§ 3. 1. W przypadku powstania lub wygaśnięcia 
obowiązku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza 
się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym 
nie istniał obowiązek tej zapłaty. 

2. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów 

w drodze inkasa przez sołtysów do dnia 31 marca 
każdego roku, albo w terminie 14 dni od nabycia 
psa. 

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa 
odrębna uchwała.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący Rady 
Piotr Trojanowski 

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

2002 
 

UCHWAŁA NR XVII/55/2007 
RADY GMINY W OTYNIU 

 
z dnia 3 grudnia 2007r. 

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

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 10 ust. 1, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w związku z obwiesz-
czeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych po-
datków i opłat lokalnych (M. P. Nr 47, poz. 557)  
i obwieszczeniem Ministra Finansów z 10 październi-
ka 2007r. w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2008r. (M. P. 
Nr 76, poz. 813) uchwala się, co następuje: 

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5t do 5,5t włącznie - 339zł, 

b) powyżej 5,5t do 9t włącznie - 474zł,  

c) powyżej 9t i poniżej 12t - 603zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t  
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 całkowi-
tej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5t i poniżej 12t - 808zł; 

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 
12t - stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 
do uchwały;  

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącz-
nie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: 

a) od 7t i poniżej 12t - 678zł;  

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

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

a) mniejszej niż 30 miejsc - 808zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.013zł. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/215/05 Rady 
Gminy w Otyniu z dnia 25 listopada 2005r. w spra-
wie wysokości stawek podatku od środków trans-
portowych na terenie Gminy Otyń.  

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

Przewodniczący Rady 
Piotr Trojanowski 

 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XVII/55/2007 

Rady Gminy w Otyniu 
z dnia 3 grudnia 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 zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 952,00 1.272,00 
13 14 1.272,00 1.511,00 
14 15 1.511,00 1.553,00 
15  1.553,00 1.553,00 

Trzy osie 
12 17 952,00 1.272,00 
17 19 1.272,00 1.511,00 
19 21 1.511,00 1.586,00 
21 23 1.586,00 1.666,00 
23 25 1.666,00 1.697,00 
25  1.697,00 1.833,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.488,00 1.586,00 
25 27 1.586,00 1.666,00 
27 29 1.666,00 1.781,00 
29 31 1.835,00 2.490,00 
31  1.835,00 2.490,00 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XVII/55/2007 

Rady Gminy w Otyniu 
z dnia 3 grudnia 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 zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.039,00 1.072,00 
18 25 1.072,00 1.186,00 
25 31 1.186,00 1.399,00 
31  1.519,00 1.966,00 

Trzy osie 
12 40 1.382,00 1.911,00 
40  1.911,00 2.505,15 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XVII/55/2007 
Rady Gminy w Otyniu 
z dnia 3 grudnia 2007r. 

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

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całko-
wita zespołu pojazdów  

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 773,00 805,00 
18 25 805,00 924,00 
25  924,00 1.160,00 

Dwie osie 
12 28 773,00 794,00 
28 33 794,00 888,00 
33 38 888,00 1.350,00 
38  1.202,00 1.726,00 

Trzy osie 
12 38 1.009,00 1.085,00 
38  1.268,00 1.326,00 
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2003 
 

UCHWAŁA NR XIII/56/2007 
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 
z dnia 5 grudnia 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęk-

nica 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 10 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późniejszymi zmianami), obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w spra-
wie górnych granic stawek kwotowych podatków  
i opłat lokalnych w 2008r. (Monitor Polski z 2007r. 
Nr 47, poz. 557), obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 10 października 2007r. w sprawie stawek po-
datku od środków transportowych obowiązujących 
w 2008r. (Monitor Polski z 2007r. Nr 76, poz. 813) 
uchwala się, co następuje: 

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej  
12 ton wyprodukowanego do 31 grudnia 1995r. 
włącznie:  

a) powyżej 3,5 tony do 4,5 tony włącznie  
- 300zł, 

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie  
- 350zł, 

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 400zł, 

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 450zł, 

e) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 500zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej  
12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 
1995r.: 

a) powyżej 3,5 tony do 4,5 tony włącznie  
- 250zł, 

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie  
- 300zł, 

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 350zł, 

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 400zł, 

e) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 450zł; 

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

stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do 
uchwały; 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznic z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  
- wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995r. 
włącznie: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 500zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 550zł, 

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 600zł; 

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  
- wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1995r.: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 450zł, 

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

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 550zł; 

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton - stawki podatkowe określa załącznik 
Nr 2 do uchwały; 

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalna masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodu-
kowane do dnia 31 grudnia 1995r. włącznie,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 180zł, 

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 200zł; 

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

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 150zł, 
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b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 180zł; 

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

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

a) mniejszej niż 20 miejsc - 350zł, 

b) równej lub wyższej niż 20 miejsc do 29 miejsc 
włącznie - 640zł, 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.400zł; 

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

a) mniejszej niż 20 miejsc - 300zł, 

b) równej lub wyższej niż 20 miejsc do 29 miejsc 
włącznie - 600zł, 

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

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/161/2005 Ra-
dy Miejskiej w Łęknicy z dnia 14 grudnia 2005r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na terenie miasta Łękni-
ca. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Marszałek 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XIII/56/2007 
Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 5 grudnia 2007r. 
 

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

w tonach 
Stawki podatku w zł 

Nie mniej niż Mniej niż 

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

zawieszeniem uznanym za rów-
noważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
12 13 450 500 
13 14 500 550 
14 15 550 600 
15  600 1.280 

Trzy osie 
15 17 650 700 
17 19 700 750 
19 21 750 800 
21 23 800 1.050 
23 25 1.050 1.600 
25  1.100 1.650 

Cztery osie i więcej 
23 25 750 800 
25 27 800 1.060 
27 29 1.060 1.680 
29 31 1.680 2.452,80 
31  1.700 2.452,80 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XIII/56/2007 
Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 5 grudnia 2007r. 
 

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

równej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita pojazdów 

ciągnik siodłowy + naczepa 
ciągnik balastowy + przyczepa w tonach 

Stawki podatku w zł 

Nie mniej niż Mniej niż 

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

zawieszeniem uznanym za rów-
noważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
12 18 300 400 
18 25 350 500 
25 31 580 950 
31  1.450 1.850 

Trzy osie 
36 40 1.260 1.750 
40  1.750 2.350 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XIII/56/2007 
Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 5 grudnia 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) 

Stawki podatku w zł 

Nie mniej niż Mniej niż 

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

zawieszeniem uznanym za rów-
noważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna oś 
12 18 220 230 
18 25 230 350 
25  350 600 

Dwie osie 
23 28 230 320 
28 33 650 870 
33 38 870 1.320 
38  1.180 1.720 

Trzy osie 
36 38 750 970 
38  970 1.300 
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2004 
 

UCHWAŁA NR XIII/57/2007 
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 
z dnia 5 grudnia 2007r. 

 
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2008r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmiana-
mi) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. 
z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

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

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

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

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Marszałek

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

2005 
 

UCHWAŁA NR XIII/58/2007 
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 
z dnia 5 grudnia 2007r. 

 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2008r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmiana-
mi) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. 
z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

- grunty, budynki lub ich części oraz budow-
le lub ich części jednostek budżetowych, 
jednostek organizacyjnych kultury i zakła-
dów budżetowych powiązanych z budże-
tem gminy z wyjątkiem nieruchomości lub 
ich części wynajętych innym użytkownikom, 

którzy nie są zwolnieni z podatku od nieru-
chomości, 

- grunty, budynki lub ich części oraz budow-
le lub ich części będące w posiadaniu or-
ganizacji pożytku publicznego i jednostek 
opiekuńczo - wychowawczych. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Marszałek
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2006 
 

UCHWAŁA NR XIII/59/2007 
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 
z dnia 5 grudnia 2007r. 

 
w sprawie opłaty od posiadania psów 

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

§ 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posia-
dania psów w wysokości 10zł od każdego psa. 

§ 2. 1. Opłata od posiadania psów za dany rok 
podatkowy płatna jest bez wezwania w terminie 
do 30 marca każdego roku podatkowego, a przez 
osoby, które nabyły psa po tej dacie w terminie  
14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przy-
padku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uisz-
czenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę 
ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w któ-
rych istniał obowiązek uiszczenia opłaty. 

2. Wymiaru i poboru opłaty od posiadania psów 
dokonuje Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy. 

3. Pobrane kwoty opłaty od posiadania psów 

Miejski Zakład Komunalny przekazuje na rachunek 
budżetu gminy w terminie do 10 - go każdego mie-
siąca po upływie kwartału za I, II, III kwartał, a za  
IV kwartał do dnia 28 grudnia danego roku podat-
kowego. 

4. Za pobór opłaty od posiadania psów przy-
sługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 
50% sumy zainkasowanej opłaty. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/9/2002 Rady Miej-
skiej w Łęknicy z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie 
ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 
terenie miasta Łęknica. 

§ 5. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2008r.  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Marszałek

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

 

2007 
 

UCHWAŁA NR XI/59/07 
RADY GMINY PSZCZEW 

 
z dnia 6 grudnia 2007r. 

 
w sprawie zmiany do uchwały Nr X/48/07 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 listopada 2007r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: 
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, 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, 
Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ), art. 10 ust. 1, 
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 ze zmianami: Dz. U. z 2006r. Nr 220, 

poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,  
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr X/48/07 
Rady Gminy Pszczew z dnia 22 listopada 2007r. do-
tyczącym stawki podatku od środków transporto-
wych od ciągnika siodłowego i balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w po-
zycji dwie osie o innym systemie zawieszenia osi 
jezdnych, w przedziale nie mniej niż 31 ton stawkę 
podatku 2.110zł zastępuje się stawką 1.996zł. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Pszczew. 

§ 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. 

Przewodniczący Rady 
Konrad Kiona 

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

 

2008 
 

UCHWAŁA NR XI/61/07 
RADY GMINY PSZCZEW 

 
z dnia 6 grudnia 2007r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolne-

go na 2008r. na obszarze Gminy Pszczew 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami:  
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  
z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 
oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  
i 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 ze zmianami: Nr 191, 
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,  
z 2007r. Nr 109, poz. 747) uchwala się, co następu-
je: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyj-

mowaną jako podstawę obliczenia podatku rolne-
go w Gminie Pszczew w 2008r. z kwoty 58,29zł za 
1q ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. 
(M. P. Nr 77, poz. 831) do kwoty 50,00zł za 1q. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Pszczew. 

§ 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. 

Przewodniczący Rady 
Konrad Kiona 

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

2009 
 

UCHWAŁA NR XVII/121/07 
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE 

 
z dnia 6 grudnia 2007r. 

 
w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości 

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

Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2005r. Nr 175, 
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 181, poz. 1337, Dz. U. 
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. z 2007r. Nr 138, 
poz. 974, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218), art. 6 
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143,  
poz. 1199, M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, M. P.  
z 2006r. Nr 75, poz. 758, Dz. U. z 2006r. Nr 220, 
poz. 1601, Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635, Dz. U.  
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z 2006r. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. z 2006r. Nr 251, 
poz. 1847, Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór formularza deklaracji na po-
datek od nieruchomości, jak w załączniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się wzór formularza informacji na 
podatek od nieruchomości, jak w załączniku Nr 2 
do niniejszej uchwały. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/107/07 Rady Miej-
skiej w Sławie z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie 
ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji 
dla celów 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. 

Przewodniczący Rady 
Aleksander Polański 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XVII/121/07 

Rady Miejskiej w Sławie 
z dnia 6 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XVII/121/07 

Rady Miejskiej w Sławie 
z dnia 6 grudnia 2007r. 
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2010 
 

UCHWAŁA NR XVII/122/07 
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE 

 
z dnia 6 grudnia 2007r. 

 
w sprawie zmian do uchwały Nr XVI/106/07 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 8 listopada 2007r. w spra-

wie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U.  
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62,  
poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. 
z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U.  
z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. 
z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Dz. U.  
z 2005r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 181, 
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Dz. U.  
z 2007r. Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007r. Nr 173, 
poz. 1218) art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U. 
z 2005r. Nr 143, poz. 1199, M. P. z 2006r. Nr 72, 
poz. 721, M. P. z 2006r. Nr 75, poz. 758, Dz. U.  
z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. z 2006r. Nr 225, 
poz. 1635, Dz. U. z 2006r. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. 
z 2006r. Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2006r. Nr 245, 
poz. 1775) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/106/07 Rady Miejskiej  
w Sławie z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie usta-
lenia stawek podatku od nieruchomości wprowa-
dza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 1 dotychczasową treść ppkt 5 zastę-
puje się następującym brzmieniem:  

     „§ 1. 1. ppkt 5 Od pozostałych budynków lub 
ich części, w tym: 

a) budynków gospodarczych od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 3,10PLN, 

b) garaży wolnostojących od 1m2 powierzch-
ni użytkowej - 5,70PLN,  

c) letniskowych od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - 5,90PLN, 

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego 
przez organizację pożytku publicznego od 
1m2 powierzchni użytkowej - 5,80PLN, 

e) innych pozostałych nie wymienionych 
wyżej od 1m2 powierzchni użytkowej  
- 5,60PLN.”; 

2) w § 1 pkt 1 ppkt 8 lit. „b” otrzymuje nowe 
brzmienie: „zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi od 1m2 powierzchni - 0,09PLN.”. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Aleksander Polański 

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

 

2011 
 

UCHWAŁA NR XVII/123/07 
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE 

 
z dnia 6 grudnia 2007r. 

 
w sprawie zmian do uchwały Nr XVI/109/07 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 8 listopada 2007r. w spra-

wie opłaty od posiadania psa 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U.  
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62,  

poz. 558 Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984 Dz. U.  
z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 Dz. U.  
z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004r. Nr 102, 
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poz. 1055, Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. 
z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441 Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Dz. U.  
z 2005r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 181, 
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Dz. U.  
z 2007r. Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007. Nr 173, 
poz. 1218) oraz art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U.  
z 2005r. Nr 143, poz. 1199, M. P. z 2006r. Nr 72, 
poz. 721, M. P. z 2006r. Nr 75, poz. 758, Dz. U.  
z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. z 2006r. Nr 225, 
poz. 1635, Dz. U. z 2006r. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. 
z 2006r. Nr 251, poz.1847, Dz. U. z 2006r. Nr 245, 
poz. 1775) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/109/07 Rady Miejskiej  
w Sławie z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie opła-
ty od posiadania psa, skreśla się w § 1 pkt 1 ppkt 2 
i 3. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Aleksander Polański 

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

 

2012 
 

UCHWAŁA NR X/57/2007 
RADY GMINY BRZEŹNICA 

 
z dnia 7 grudnia 2007r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/05 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Brzeźnica ora zwolnień  

z tego podatku 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
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 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. ) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. § 2 zmienianej uchwały otrzymuje nastę-
pujące brzmienie: 

    „§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) grunty, budynki i budowle będące wła-
snością (współwłasnością) gminy, nie od-
dane innym podmiotom w użytkowanie 
wieczyste lub posiadanie zależne; 

2) grunty, budynki i budowle zajęte na po-
trzeby gminnych jednostek budżetowych, 
zakładów budżetowych, instytucji kultu-
ry, z wyjątkiem budynków lub ich części 
oraz gruntów zajętych lub wydzierżawio-
nych na prowadzenie działalności gospo-
darczej; 

3) budynki gospodarcze od powierzchni po-
wyżej 100m2, które nie służą do prowa-
dzenia działalności gospodarczej innej niż 

rolnicza; 

4) świetlice wiejskie; 

5) hydrofornie i sieć wodociągową; 

6) oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyj-
ną; 

7) biblioteki; 

8) remizy strażackie; 

9) domy przedpogrzebowe; 

10) grunty zajęte na cmentarze; 

11) boiska sportowe wraz z urządzeniami”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Brzeźnica. 

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

Przewodniczący Rady 
Janusz Wygnaniec 
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2013 
 

UCHWAŁA NR X/58/2007 
RADY GMINY BRZEŹNICA 

 
z dnia 7 grudnia 2007r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanej do podstawy obliczenia podatku rol-

nego na terenie Gminy Brzeźnica na 2008r. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmia-
nami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami) w związ-
ku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2007r. (M. P. z 2007r. Nr 77, poz. 831) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu 1 kwintala 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. 
ogłoszonej przez Prezesa GUS z kwoty 58,29zł za  

1 kwintal do kwoty 38zł za 1 kwintal przyjmowanej 
do podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie 
Gminy Brzeźnica w 2008r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Brzeźnica. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2008r. 

Przewodniczący Rady 
Janusz Wygnaniec 

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

2014 
 

UCHWAŁA NR X/59/2007 
RADY GMINY BRZEŹNICA 

 
z dnia 7 grudnia 2007r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brzeźnica Nr VII/40/2003 z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie 
określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeźnica oraz zwolnień  

z tego podatku 
 

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.), art. 10 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VII/40/2003 Rady Gminy 
Brzeźnica z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie okre-
ślenia stawek podatku od środków transporto-
wych na terenie Gminy Brzeźnica oraz zwolnień  
z tego podatku wprowadza się następujące zmia-
ny: 

1) w § 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

       „pkt 1 od samochodu ciężarowego o dopu-
szczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 to-
ny i poniżej 12 ton wyprodukowanego do 

dnia 31 grudnia 1995r. włącznie:”, 

b) lit. a otrzymuje brzmienie: 

      „a) powyżej 3,5 tony do 4,5 ton włącznie  
- 450,00zł”, 

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

       „pkt 2 od samochodu ciężarowego o dopu-
szczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 to-
ny i poniżej 12 ton wyprodukowanego po 
dniu 31 grudnia 1995r.:”, 

d) lit. a otrzymuje brzmienie: 

       „a) powyżej 3,5 tony do 4,5 ton włącznie  
- 430,00zł”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

      „§ 2. Zwalnia się od podatku od środków trans-
portowych: 
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1) środki transportowe wykorzystywane wy-
łącznie do potrzeb jednostek samorządu 
jednostek i zakładów budżetowych gminy 
i stanowiące ich własność z wyjątkiem po-
jazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4  
i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.); 

2) autobusy, bez względu na ilość miejsc 
siedzących, wykorzystywane dla potrzeb 
kultury fizycznej i sportu oraz oświaty  
i wychowania - nie przeznaczone na dzia-
łalność gospodarczą; 

3) pojazdy należące do ochotniczych straży 
pożarnych posiadających siedzibę na te-
renie Gminy Brzeźnica, z wyjątkiem okre-
ślonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.  

Nr 121, poz. 844 ze zm.); 

4) środki transportowe należące do organi-
zacji pożytku publicznego z wyjątkiem 
określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) - nie prze-
znaczone na działalność gospodarczą.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Brzeźnica. 

§ 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. 

Przewodniczący Rady 
Janusz Wygnaniec 

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

2015 
 

UCHWAŁA NR XII/57/07 
RADY GMINY ŁAGÓW 

 
z dnia 7 grudnia 2007r. 

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2008 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 1 i 4, 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005r.  
Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, 
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,  
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, M. P. z 2006r. Nr 72, 
poz. 721, Nr 75, poz. 758) uchwala się, co następu-
je: 

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości: 

1. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budyn-

ków - 0,68zł od 1m2 powierzchni, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizację pożyt-
ku publicznego - 0,32zł od 1m2 powierzch-
ni. 

2. Od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 17,40zł od 1m2 po-
wierzchni 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 świadczeń 
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zdrowotnych - 3,80zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 3,80zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej: 

- w tym letniskowych - 6,37zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej. 

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

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

a) nieruchomości lub ich części stanowiące 
własność Gminy Łagów , które nie zostały 
oddane w zarząd, dzierżawę, najem, uży-
czenie i nie są użytkowane bez żadnego ty-
tułu prawnego przez osoby fizyczne i oso-
by prawne, 

b) remizy OSP i świetlice wiejskie, będące we 

władaniu rad sołeckich wraz z przynależ-
nymi do nich gruntami, za wyjątkiem bu-
dynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej, 

c) nieruchomości będące we władaniu jed-
nostek budżetowych i zakładu budżetowe-
go Gminy Łagów z wyjątkiem budynków 
lub ich części, budowli oraz gruntów zaję-
tych na prowadzenie działalności gospo-
darczej. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy  
z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia sta-
wek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 
podatku w 2007r. 

§ 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. 

Przewodniczący Rady 
Czesław Kalbarczyk 

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

2016 
 

UCHWAŁA NR XII/58/07 
RADY GMINY ŁAGÓW 

 
z dnia 7 grudnia 2007r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmia-
nami) w związku z komunikatem Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. 
(M. P. Nr 77, poz. 831) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę 
skupu żyta, określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969 ze zmianami), przyjmowaną jako 

podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze 
Gminy Łagów na 2008r. do kwoty 45 złotych za kwin-
tal. 

§ 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. 

Przewodniczący Rady 
Czesław Kalbarczyk
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2017 
 

UCHWAŁA NR XII/59/07 
RADY GMINY ŁAGÓW 

 
z dnia 7 grudnia 2007r. 

 
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 19 pkt 1 lit. a  
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143,  
poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,  
Nr 251, poz. 1847, M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, 
Nr 75, poz. 758) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Łagów dzien-
ną stawkę opłaty targowej:  

1) od sprzedaż z pojazdów samochodowych  
- 23,00zł; 

2) od pozostałych form sprzedaży - 25,00zł; 

3) od sprzedaż owoców i płodów rolnych (nieza-
leżnie od formy sprzedaży) - 8,00zł. 

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

2. Na inkasentów powołuje się sołtysów po-
szczególnych sołectw. 

3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inka-
so jako 20% sumy opłat zainkasowanych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/9/2002 Rady Gmi-
ny w Łagowie z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie 
wysokości opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Lubuskiego z 2002r. Nr 113, poz. 1450). 

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

Przewodniczący Rady 
Czesław Kalbarczyk 

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

 

2018 
 

UCHWAŁA NR XII/60/07 
RADY GMINY ŁAGÓW 

 
z dnia 7 grudnia 2007r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Łagów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. 
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  
Dz. U. 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  
Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
Dz. U z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  
Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 19 pkt 1 lit. b  
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U z 2005r. Nr 143,  
poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,  
Nr 251, poz. 1847, M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, 
Nr 75, poz. 758) oraz obwieszczenie Ministra Fi-
nansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych 
stawek podatków i opłat lokalnych w 2008r. (M. P. 
z 2007r. Nr 47, poz. 557) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejsco-
wej w wysokości 1,78zł - od osoby. 
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§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej  
w formie inkasa. 

2. Inkasentami opłaty miejscowej są kierowni-
cy ośrodków wypoczynkowych, właściciele obiek-
tów prowadzący działalność w zakresie wynajmu 
miejsc noclegowych oraz zarządcy pól namioto-
wych. 

3. Inkasenci zobowiązani są do rozliczenia z Urzę-
dem Gminy z pobranych opłat miejscowych w okre-
sach miesięcznych na podstawie kwitariuszy K-103 
pobranych w Urzędzie Gminy. 

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wyso-
kości 10% kwoty zainkasowanej sumy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy 

Łagów z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gmi-
ny Łagów (Dziennik Urzędowy Województwa Lubu-
skiego z 2006r. Nr 111, poz. 1975 ze zm., Dziennik 
Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2007r. Nr 2, 
poz. 26). 

§ 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 i obowiązuje od 1 stycznia 
2008r. 

Przewodniczący Rady 
Czesław Kalbarczyk

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

 

2019 
 

UCHWAŁA NR XII/62/07 
RADY GMINY ŁAGÓW 

 
z dnia 7 grudnia 2007r. 

 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: 
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568 Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 10 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143,  
poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,  
Nr 251, poz. 1847, M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, 
Nr 75, poz. 758) obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic sta-
wek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r. 
(M. P. z 2007r. Nr 47, poz. 557) i obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia z 10 października 2007r. 

w sprawie stawek podatku od środków transporto-
wych obowiązujących w 2008r. (M. P. z 2007r. Nr 76, 
poz. 813) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się stawki podatku od środków 
transportowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/60/2003 Rady Gmi-
ny Łagów z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od środków trans-
portowych na terenie Gminy Łagów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Łagów. 

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

Przewodniczący Rady 
Czesław Kalbarczyk 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XII/62/07 

Rady Gminy Łagów 
z dnia 7 grudnia 2007r. 

 
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 
Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych 

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550 
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 830 
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 980 

 

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
(w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niż Mniej niż 

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

Inne systemy za-
wieszenia osi jezd-

nych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 1.050 1.260 
13 14 1.260 1.470 
14 15 1.470 1.680 
15  1.680 2.100 

Trzy osie 
12 17 1.155 1.260 
17 19 1.365 1.470 
19 21 1.575 1.680 
21 23 1.890 1.890 
23 25 2.100 2.100 
25  2.100 2.310 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.365 1.470 
25 27 1.575 1.680 
27 29 1.785 1.890 
29 31 1.995 2.575 
31  2.205 2.575 

 

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 
Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych 

powyżej 3,5 do 9 włącznie 1.100 
powyżej 9 poniżej 12 1.310 
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4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

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

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niż Mniej niż 

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

Inne systemy za-
wieszenia osi jezd-

nych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 37 1.400 1.600 
37  1.890 2.030 

Trzy osie 
12 37 1.800 1.920 
37 19 2.300 2.580 

 
5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez  

podatnika podatku rolnego 
 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych 
od 7 do 10 włącznie 1.100 

powyżej 10 poniżej 12 1.200 
 

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
(w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niż Mniej niż 

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

Inne systemy za-
wieszenia osi jezd-

nych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 37 1.100 1.400 
37  1.400 1.520 

Dwie osie 
12 37 1.200 1.300 
37  1.520 1.890 

Trzy osie 
12 37 1.360 1.520 
37  1.570 1.890 

 
7. Autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia 

 
Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku w złotych 

mniejsza niż 30 1.000 
równa lub wyższa niż 30 1.680 
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2020 
 

UCHWAŁA NR XVII/90/2007 
RADY GMINY SŁOŃSK 

 
z dnia 7 grudnia 2007r. 

 
w sprawie opłaty targowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a pkt 2 ustawy z dnia 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy w Słoń-
sku uchwala, co następuje: 

§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycz-
nych, osób prawnych oraz jednostek organizacyj-
nych nie mających osobowości prawnej, dokonu-
jących sprzedaży na targowisku lub poza nim.  

§ 2. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty 
targowej przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, 
ze straganu lub w innej formie: 

a) sprzedaż produktów rolnych - 7zł, 

b) sprzedaż pozostałych towarów - 20zł. 

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

1. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się 

Kazimierza Pietrzak.  

2. Za pobór i odprowadzenie opłaty targowej 
na rachunek gminy inkasentowi przysługuje wyna-
grodzenie w wysokości 30% zainkasowanej kwoty.  

3. Zobowiązuje się inkasenta do rozliczania opłat, 
za okresy miesięczne, w terminie do 10 dnia mie-
siąca następnego za miesiąc poprzedni.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Słońsk. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/13/2002 Rady Gmi-
ny Słońsk z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie wy-
sokości dziennych stawek opłaty targowej i zasad 
jej poboru.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1stycznia 
2008r. 

Przewodnicząca Rady 
Lilla Burkiewicz 

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

 

2021 
 

UCHWAŁA NR XVII/91/2007 
RADY GMINY SŁOŃSK 

 
z dnia 7 grudnia 2007r. 

 
w sprawie opłaty 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 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy w Słońsku uchwa-
la, co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Słońsku: 

1) wprowadza na terenie gminy opłatę od po-
siadania psów; 

2) określa wysokość stawki opłaty od posiada-

nia psów; 

3) określa zasady ustalania i poboru opłaty oraz 
terminy płatności opłaty od posiadania psów. 

§ 2. 1. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów 
ustala się w wysokości 30zł za psa. 

2. Opłatę od posiadania psów pobiera się od 
osób fizycznych posiadających psy. 

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest 
bez wezwania w terminie do dnia 30 marca roku 
podatkowego, a w przypadku powstania obowiąz-
ku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od 
dnia powstania tego obowiązku. W przypadku po-
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wstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty 
w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniej-
sza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w któ-
rych nie istniał obowiązek jej zapłaty. 

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym nastąpiły okoliczności uzasadnia-
jące powstanie tego obowiązku i wygasa z upły-
wem miesiąca, w którym ustały okoliczności uza-
sadniające ten obowiązek. 

§ 4. Wpłaty opłaty dokonuje się w kasie Urzędu 
Gminy lub bezpośrednio na rachunek bankowy 

Gminy Słońsk. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Słońsk. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2008r.  

Przewodnicząca Rady 
Lilla Burkiewicz 

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

2022 
 

UCHWAŁA NR XVII/93/2007 
RADY GMINY SŁOŃSK 

 
z dnia 7 grudnia 2007r. 

 
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji obowiązujących na terenie Gminy Słońsk doty-

czących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
 

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

§ 1. Ustala się wzory formularza deklaracji i in-
formacji w sprawie podatku od nieruchomości, 
podatku leśnego i podatku rolnego stanowiące za-
łączniki do niniejszej uchwały: 

- załącznik Nr 1 - wzór deklaracji w sprawie 
podatku od nieruchomości dla osób praw-
nych, jednostek organizacyjnych oraz spółek 
nie mających osobowości prawnej - DN-1, 

- załącznik Nr 2 - wzór formularza informacji 
w sprawie podatku od nieruchomości prze-
znaczony dla osób fizycznych - IN-1, 

- załącznik Nr 3 - wzór formularza jako załącz-
nik do deklaracji i informacji: Dane o nieru-
chomościach - ZN-1/A, 

- załącznik Nr 4 – wzór formularza jako załącz-
nik do deklaracji i informacji: Dane o zwol-
nieniach podatkowych w podatku od nie-

ruchomości - ZN-1/B, 

- załącznik Nr 5 - wzór deklaracji w sprawie 
podatku leśnego dla osób prawnych, jed-
nostek organizacyjnych oraz spółek nie ma-
jących osobowości prawnej - DL-1, 

- załącznik Nr 6 - wzór informacji w sprawie 
podatku leśnego przeznaczony dla osób fi-
zycznych - IL-1, 

- załącznik Nr 7 - wzór formularza jako załącz-
nik do deklaracji i informacji: Dane o nieru-
chomościach leśnych - ZL-1/A, 

- załącznik Nr 8 - wzór formularza jako załącz-
nik do deklaracji i informacji: Dane o zwol-
nieniach podatkowych w podatku leśnym  
- ZL-1/B, 

- załącznik Nr 9 - wzór deklaracji w sprawie 
podatku rolnego dla osób prawnych, jed-
nostek organizacyjnych oraz spółek nie ma-
jących osobowości prawnej – DR-1, 

- załącznik Nr 10 - wzór formularza informacji 
w sprawie podatku rolnego przeznaczony 
dla osób fizycznych - IR-1, 

- załącznik Nr 11 - wzór formularza jako za-
łącznik do deklaracji i informacji: Dane o nie-
ruchomościach rolnych - ZR-1/A, 

- załącznik Nr 12 - wzór formularza jako załącz-
nik do deklaracji i informacji: Dane o zwol-
nieniach i ulgach podatkowych w podatku 
rolnym - ZR-1/B.  
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Słońsk. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/123/2004 Rady 
Gminy Słońsk z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie 
określenia wzorów deklaracji i informacji obowiązu-
jących na terenie Gminy Słońsk dotyczących po-
datku od nieruchomości, podatku rolnego, podat-

ku leśnego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2008r. 

Przewodnicząca Rady 
Lilla Burkiewicz 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XVII/93/2007 

Rady Gminy Słońsk 
z dnia 7 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XVII/93/2007 

Rady Gminy Słońsk 
z dnia 7 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XVII/93/2007 

Rady Gminy Słońsk 
z dnia 7 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XVII/93/2007 

Rady Gminy Słońsk 
z dnia 7 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XVII/93/2007 

Rady Gminy Słońsk 
z dnia 7 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XVII/93/2007 

Rady Gminy Słońsk 
z dnia 7 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr XVII/93/2007 

Rady Gminy Słońsk 
z dnia 7 grudnia 2007r. 

 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                             poz. 2022 
Województwa Lubuskiego Nr 139 
 

7889 

Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr XVII/93/2007 

Rady Gminy Słońsk 
z dnia 7 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 9 
do uchwały Nr XVII/93/2007 

Rady Gminy Słońsk 
z dnia 7 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 10 
do uchwały Nr XVII/93/2007 

Rady Gminy Słońsk 
z dnia 7 grudnia 2007r. 

 

 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                             poz. 2022 
Województwa Lubuskiego Nr 139 
 

7896 

 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                             poz. 2022 
Województwa Lubuskiego Nr 139 
 

7897 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                             poz. 2022 
Województwa Lubuskiego Nr 139 
 

7898 

 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                             poz. 2022 
Województwa Lubuskiego Nr 139 
 

7899 

Załącznik Nr 11 
do uchwały Nr XVII/93/2007 

Rady Gminy Słońsk 
z dnia 7 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 12 
do uchwały Nr XVII/93/2007 

Rady Gminy Słońsk 
z dnia 7 grudnia 2007r. 
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2023 
 

UCHWAŁA NR XIII/54/07 
RADY GMINY BOJADŁA 

 
z dnia 10 grudnia 2007r. 

 
w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. 
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.  
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.  
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.  
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U.  
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.: Dz. U. 
z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,  
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, M. P. z 2006r. 
Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758) oraz obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych w po-
datkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2007r. Nr 47, 
poz. 557) uchwala się, co następuje: 

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

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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie  
- 500zł, 

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

c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 700zł, 

d) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900zł. 

2. Stawki podatku dla samochodu ciężarowego 
o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
określa załącznik Nr 1. 

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

łu pojazdów od  3,5 ton i poniżej 12 ton - 1.000zł.  

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

5. Od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez 
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowi-
tą od 7 ton i poniżej 12 ton - 600zł.  

6. Od przyczep lub naczep 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 wyższa niż 12 ton – okre-
śla załącznik Nr 3 od niniejszej uchwały.  

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

a) mniej niż 30 miejsc - 1.000zł, 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/100/05 Rady Gmi-
ny Bojadła z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od środków trans-
portowych na terenie gminy.  

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

 

Przewodniczący Rady 
Stefan Łabiak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XIII/54/07 

Rady Gminy Bojadła 
z dnia 10 grudnia 2007r. 

 
Stawki podatku dla samochodu ciężarowego o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
Stawka podatku w zł 

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

Inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 800 850 
13 14 850 900 
14 15 900 950 
15  950 1.150 

Trzy osie 
12 17 900 950 
17 19 950 1.000 
19 21 1.000 1.050 
21 23 1.050 1.100 
23 25 1.100 1.416 
25  1.150 1.416 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.050 1.100 
25 27 1.100 1.150 
27 29 1.150 1.490 
29 31 1.490 2.203 
31  1.490 2.203 

 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XIII/54/07 

Rady Gminy Bojadła 
z dnia 10 grudnia 2007r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego 
do użytkowania 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 + naczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku w zł 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawie-
szeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równo-

ważne 

Inne systemy zawie-
szeni osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 900 950 
18 25 950 1.000 
25 31 1.000 1.050 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                  poz. 2023, 2024 
Województwa Lubuskiego Nr 139 
 

7904 

1 2 3 4 
31  1.270 1.740 

Trzy osie 
12 40 1.150 1.550 
40  1.550 2.290 

 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XIII/54/07 

Rady Gminy Bojadła 
z dnia 10 grudnia 2007r. 

 
Stawka 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 

Nie mniej niż Mniej niż 

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

równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 450 500 
18 25 500 550 
25  550 600 

Dwie osie 
12 28 500 550 
28 33 560 770 
33 38 770 1.160 
38  1.040 1.530 

Trzy osie 
12 38 800 850 
38  850 1.150 

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

2024 
 

UCHWAŁA NR IX/47/07 
RADY GMINY ŚWIDNICA 

 
z dnia 10 grudnia 2007r. 

 
w sprawie podatków od środków transportowych 

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

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od 

środków transportowych na terenie Gminy Świd-
nica: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
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3. 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 zgodnie  
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie 
z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego zgodnie z załącznikiem 
Nr 5 do niniejszej uchwały. 

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załączni-

kiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

7. Od autobusów zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych gminne autobusy przeznaczone wyłącz-
nie do przewozu dzieci do szkół. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Świdnica. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/49/05 Rady Gmi-
ny Świdnica z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie gminy. 

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycz-
nia 2008r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego, a także na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica i na 
terenie sołectw. 

Przewodniczący Rady 
Włodzimierz Rebelski 

 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr IX/47/07 
Rady Gminy Świdnica 

z dnia 10 grudnia 2007r. 

 
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony  

i poniżej 12 ton 
 

Stawka podatku w złotych 
Dopuszczalna masa całkowita 

w tonach Rok produkcji pojazdu do 
1995r. włącznie 

Rok produkcji pojazdu od 
1996r. 

powyżej 3,5t do 5,5t włącznie 610 560 
powyżej 5,5t do 9t włącznie 810 760 
powyżej 9t a poniżej 12t 1.160 1.110 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr IX/47/07 
Rady Gminy Świdnica 

z dnia 10 grudnia 2007r. 

 
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej  

niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku w zł 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-
niem pneumat. lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 1.210 1.310 
13 14 1.260 1.410 
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1 2 3 4 
14 15 1.310 1.510 
15  1.410 1.610 

Trzy osie 
12 17 1.360 1.410 
17 19 1.410 1.510 
19 21 1.460 1.610 
21 23 1.510 1.710 
23 25 1.560 1.810 
25  1.610 1.910 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.510 1.610 
25 27 1.560 1.710 
27 29 1.610 1.810 
29 31 1.660 2.250 
31  1.710 2.250 

 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr IX/47/07 
Rady Gminy Świdnica 

z dnia 10 grudnia 2007r. 
 

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 

Stawka podatku w złotych 
Rok produkcji pojazdu do 

1995r. włącznie 
Rok produkcji pojazdu od 1996r. Dopuszczalna masa całkowi-

ta zespołu pojazdów  
w tonach Liczba miejsc  

do siedzenia  
3 i więcej 

Liczba miejsc  
do siedzenia  
do 2 włącznie 

Liczba miejsc  
do siedzenia  
3 i więcej 

Liczba miejsc  
do siedzenia  
do 2 włącznie 

powyżej 3,5t do 5,5t włącznie 910 810 810 710 
powyżej 5,5t do 9t włącznie 1.110 1.010 1.010 910 
powyżej 9t a poniżej 12t 1.410 1.210 1.210 1.010 

 
Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr IX/47/07 
Rady Gminy Świdnica 

z dnia 10 grudnia 2007r. 
 

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balsowych przystosowanych do używania łącznie z na-
czepą i 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 + naczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku w zł 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawie-
szeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równo-

ważne 

Inne systemy zawie-
szeni osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

 18 1.310 1.560 
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1 2 3 4 
18 25 1.310 1.610 
25 31 1.460 1.660 
31  1.510 1.800 

Trzy osie 
12 40 1.510 1.600 
40  2.010 2.300 

 
Załącznik Nr 5 

do uchwały Nr IX/47/07 
Rady Gminy Świdnica 

z dnia 10 grudnia 2007r. 
 

Stawki podatku od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rol-

niczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
 

Stawka podatku w złotych 
Dopuszczalna masa całkowita 

w tonach Rok produkcji pojazdu do 
1995r. włącznie 

Rok produkcji pojazdu od 
1996r. 

od 7t do 9t włącznie 410 310 
powyżej 9t a poniżej 12t 510 410 

 
Załącznik Nr 6 

do uchwały Nr IX/47/07 
Rady Gminy Świdnica 

z dnia 10 grudnia 2007r. 
 

Stawka podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolni-

czą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku 

Nie mniej niż Mniej niż 

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

równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 410 610 
18 25 460 710 
25  510 810 

Dwie osie 
12 28 410 710 
28 33 610 850 
33 38 850 1.160 
38  1.150 1.530 

Trzy osie 
12 38 680 950 
38  940 1.150 
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Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr IX/47/07 
Rady Gminy Świdnica 

z dnia 10 grudnia 2007r. 
 

Stawki podatku dla autobusów 
 

Stawka podatku w złotych 
Liczba miejsc do siedzenia Rok produkcji pojazdu do 

1995r. włącznie 
Rok produkcji pojazdu od 

1996r. 
mniejsza niż 30 miejsc 1.210 1.010 
równa lub wyższa niż 30 miejsc 1.410 1.210 

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

 

2025 
 

UCHWAŁA NR XII/73/2007 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 12 grudnia 2007r. 

 
w sprawie zmiany uchwały 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 ze zm.) oraz art. 10 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI/63/2007 Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2007r. 
w sprawie podatku od środków transportowych  
w § 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

     „4) od ciągnika siodłowego lub balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony  
i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 
31 grudnia 1993r. włącznie: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 892zł, 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.128zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton włącznie  
- 1.46zł”; 

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

     „5) od ciągnika siodłowego lub balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony  
i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 
31 grudnia 2003r. włącznie: 

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 813zł, 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.026zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton włącznie 
- 1.328zł”. 

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

§ 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 
Andrzej Chmielewski 
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2026 
 

UCHWAŁA NR XII/74/2007 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 12 grudnia 2007r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. przyjmo-

wanej do obliczenia podatku rolnego 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.) i art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustalo-
ną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego 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 1dt do kwoty 47,00zł za 1dt, mającą za-

stosowanie przy obliczeniu podatku rolnego na 
2008r. na obszarze gminy.  

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

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Chmielewski

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

2027 
 

UCHWAŁA NR XII/56/2007 
RADY GMINY W NIEGOSŁAWICACH 

 
z dnia 14 grudnia 2007r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/52/2007 Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 
ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 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 XI/52/2007 Rady Gminy w Nie-
gosławicach z dnia 4 grudnia 2007r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. W § 1 pkt 2 w tabeli Nr 2: 

1) w poz. „trzy osie i więcej w przedziale nie 
mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton - oś jezdna 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równoważne stawkę podatku 
2.000zł zastępuje się stawką 1.980zł”; 

2) w poz. „trzy osie i więcej w przedziale nie 
mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton - inny sys-
tem zawieszenia osi jezdnych stawkę podatku 
2.300zł zastępuje się stawką 1.992zł”. 

2. W § 1 pkt 3 w tabeli Nr 3: 

1) w poz. „dwie osie w przedziale nie mniej niż 
12 ton i mniej niż 38 ton - oś jezdna z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne stawkę podatku 1.600zł 
zastępuje się stawką 1.560zł”; 

2) w poz. „dwie osie w przedziale nie mniej niż 
12 ton i mniej niż 38 ton - inny system zawie-
szenia osi jezdnych stawkę podatku 1.620zł za-
stępuje się stawką 1.566zł”; 

3) w poz. „trzy osie i więcej w przedziale nie 
mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton - oś jezdna 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równoważne stawkę podatku 
1.650zł zastępuje się stawką 1.572zł”; 

4) w poz. „trzy osie i więcej w przedziale nie 
mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton - inny sys-
tem zawieszenia osi jezdnych stawkę podatku 
1.700zł zastępuje się stawką 1.578zł”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

wództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2008r. 

Przewodniczący Rady 
Leszek Kocik

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

2028 
 

UCHWAŁA NR XIV/97/07 
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO 

 
z dnia 14 grudnia 2007r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Pu-

blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie, ul. Młyńska 6 
 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g i lit. i ustawy z dnia 
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. 
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r., Nr 102, 
poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz 
art. 36, art. 43 i 53a ust. 2 w związku z art. 60 usta-
wy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, 
poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr176, poz. 1240, Nr 181, 
poz. 1290) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Traci moc uchwała Nr X/73/07 Rady Powiatu 
Świebodzińskiego z dnia 14 września 2007r. w spra-

wie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Świebodzinie, ul. Młyńska 6. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu Świebodzińskiego. 

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

Przewodniczący Rady 
Bogusław Motowidełko 
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