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3) od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton: - 936,00zł; 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton - stawki podatkowe określa tabela: 

 
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 pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.404,00 1.872,00 
18 25 1.428,00 1.896,00 
25 31 1.452,00 1.920,00 
31  1.476,00 1.944,00 

Trzy osie 
12 40 1.788,00 1.944,00 
40  1.812,00 2.316,00 

 
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojaz-

dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton: - 468,00zł; 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,  
z wyjątkiem związanych z działalnością rolni-
czą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego - stawki podatkowe określa tabela: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 

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

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 228,00 240,00 
18 25 1.104,00 1.224,00 
25  1.128,00 1.248,00 

Dwie osie 
12 28 312,00 324,00 
28 33 1.152,00 1.320,00 
33 38 1.176,00 1.344,00 
38  1.200,00 1.548,00 

Trzy osie 
12 38 864,00 984,00 
38  984,00 1.332,00 

 

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

a) mniejszej niż 30 miejsc – 468,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.248,00zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Słubic. 
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/122/03 Rady Miej-
skiej w Słubicach z dnia 10 grudnia 2003r. w spra-
wie ustalenia stawek podatku od środków transpor-
towych. 

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

jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2007 roku. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Kiedrowicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/13/06 
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

 
z dnia 21 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis 

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

§ 1. 1. Zwolnienia, o których mowa w niniejszej 
uchwale udzielane są jeżeli stanowią pomoc de mi-
nimis. 

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi 
udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzie-
lenie pomocy, wszystkich zaświadczeń o pomocy 
de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat 
poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem  
o udzielenie pomocy. 

3. Ogólna kwota pomocy de minimis, przyzna-
na przedsiębiorcy w okresie trzech kolejnych lat, 
poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem  
o udzielenie pomocy, wraz z pomocą, o którą 
przedsiębiorca ubiega się na podstawie niniejszej 
uchwały, nie może przekroczyć równowartości 
100.000 euro. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 
grunty, budynki lub ich części oraz budowle zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
zajęte przez podmiot prowadzący, na podstawie 
zezwolenia, działalność gospodarczą na terenie 
Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej - Podstrefa Słubice. 

§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomo-
ści grunty, budynki lub ich części oraz budowle 
związane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej zajęte przez podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą, który po dniu wejścia w życie niniej-
szej uchwały, po raz pierwszy rozpocznie działal-
ność gospodarczą na terenie miasta i gminy Słu-

bice. 

2. Prawo do zwolnienia o którym mowa w § 3. 1 
przysługuje na okres 3 lat, licząc od pierwszego 
dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, jednakże nie 
wcześniej, niż od pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym podatnik złożył 
wniosek o zwolnienie. 

3. Zwolnienie nie przysługuje podmiotom po-
wstałym w wyniku przekształcenia, podziału, zmia-
ny nazwy lub zmiany właściciela. 

§ 4. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomo-
ści grunty, budynki lub ich części oraz budowle 
związane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, w ramach której po dniu wejścia w życie ni-
niejszej uchwały, w wyniku dokonania nakładów 
inwestycyjnych powstaną nowe miejsca pracy na 
terenie Gminy Słubice. 

2. Zwolnienie przysługuje na okres: 

1) 1 roku, jeśli w wyniku inwestycji utworzono 
co najmniej 5 miejsc pracy; 

2) 2 lat, jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 
najmniej 15 miejsc pracy; 

3) 3 lat, jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 
najmniej 20 miejsc pracy. 

3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy 
uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowo-
dowała wzrost liczby zatrudnionych w pełnym wy-
miarze czasu pracy w stosunku do średniego po-
ziomu zatrudnienia z okresu 12 miesięcy przed od-
daniem inwestycji. 

4. Utworzenie nowych miejsc pracy musi wią-
zać się z zatrudnieniem mieszkańców Gminy Słu-
bice. 

5. Zwolnienie przysługuje, jeżeli zwiększony 
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poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały 
okres zwolnienia oraz przez 1 rok po upływie okre-
su zwolnienia. 

6. Prawo do zwolnienia przysługuje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym utworzone zostały nowe miejsca pracy, 
jednakże nie wcześniej, niż od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
podatnik złożył wniosek o zwolnienie. 

§ 5. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomo-
ści budynki lub ich części oraz budowle związane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej na któ-
re poniesiono nakłady inwestycyjne. 

2. Prawo do zwolnienia przysługuje od pierw-
szego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, 
w którym utworzone zostały nowe miejsca pracy 
jednakże nie wcześniej, niż od pierwszego dnia 
miesiąca po miesiącu, w którym podatnik złożył 
wniosek o zwolnienie. 

§ 6. 1. Do nakładów inwestycyjnych kwalifikują-
cych się do objęcia pomocą, o której mowa w § 4  
i 5 należy zaliczyć: 

1) cenę nabycia nieruchomości; 

2) nakłady na budowę, rozbudowę, remont lub 
modernizację budynków i budowli; 

3) nakłady na wyposażenie obiektów w środki 
trwale związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, w tym w szczególności: 

- maszyny i urządzenia, 

- infrastrukturę techniczną, 

- patenty, 

- licencje itp., 

jeśli łączna kwota poniesionych wydatków na in-
westycję przekracza: 20.000 euro dla podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą zatrudnia-
jącego do 10 osób, 100.000 euro dla podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą zatrudnia-
jącego powyżej 10 osób. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 5 obejmuje 
okres dwóch lat i wynosi odpowiednio: 

1) w 1 roku istnienia obowiązku podatkowego  
- 100% wymiaru podatku od nieruchomości; 

2) w 2 roku istnienia obowiązku podatkowego  
- 50% wymiaru podatku od nieruchomości. 

3. Równowartość nakładów w euro ustala się 
według kursu średniego walut obcych, ogłaszane-
go przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego 
w dniu złożenia wniosku. 

§ 7. 1. Zwolnienia na podstawie § 4 i 5 udzielane 
są dla gruntów, budynków lub ich części i budowli 
zajętych na prowadzenie produkcyjnej i usługowej 

działalności gospodarczej na terenie gminy Słubice, 
stanowiących własność podatnika. 

2. Zwolnienia na podstawie § 4 i 5 dotyczą wy-
łącznie powierzchni obiektów wraz z gruntami, na 
które poniesiono udokumentowane nakłady inwe-
stycyjne. 

§ 8. Podmiotowi prowadzącemu działalność go-
spodarczą przysługuje tylko jeden rodzaj zwolnienia. 

§ 9. 1. Zwolnienia, udzielane w trybie określo-
nym niniejszą uchwałą, stanowią pomoc de mini-
mis, której udzielanie następuje zgodnie z przepisa-
mi rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 69/2001  
z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie stosowania 
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy 
w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WEL Nr 10  
z 13 stycznia 2001r.). 

2. Wartość pomocy de minimis udzielonej pod-
miotowi prowadzącemu działalność gospodarczą 
na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością 
pomocy de minims udzieloną w różnych formach  
i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat poprze-
dzających dzień jej udzielenia, nie może przekroczyć 
kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro. 

§ 10. Pomocy przewidzianej niniejszą uchwałą 
nie stosuje się do: 

a) pomocy w branży eksportowej oraz na działal-
ność związaną z produkcją, przetwarzaniem 
lub obrotu produktów wymienionych w Za-
łączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspól-
notę Europejską w rybołówstwie oraz w sekto-
rach: motoryzacyjnym, żeglugi morskiej, bu-
downictwa okrętowego, hutnictwa żelaza i sta-
li, górnictwa węgla kamiennego i włókien syn-
tetycznych, 

b) pomocy udzielanej dla działalności związanej 
z eksportem, a mianowicie pomocy związanej 
bezpośrednio z ilością eksportowanych pro-
duktów, ustanowieniem i obsługą sieci dys-
trybucji lub kosztami bieżącymi działalności 
eksportowej, 

c) pomocy uwarunkowanej użyciem towarów 
produkcji krajowej ponad towarami importo-
wanymi, 

d) pomocy na działalność związaną z obrotem 
przetworzonego tytoniu i alkoholi wysokopro-
centowych, 

e) pomocy na działalność handlową prowadzo-
ną w budynkach lub budowlach o powierzch-
ni powyżej 300m2. 

§ 11. 1. Zwolnienia od podatku od nieruchomo-
ści są przyznawane na udokumentowany wniosek 
podatnika. 

2. Wniosek musi zawierać dokładny opis przed-
miotu zwolnienia, z wyszczególnieniem numerów 
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działek geodezyjnych, na których usytuowano inwe-
stycję, powierzchnię gruntów, powierzchnię użytko-
wą budynków oraz wartość budowli. 

3. Warunkiem skorzystania ze zwolnień, o któ-
rych mowa w § 4 i 5 jest przedłożenie przez pod-
miot prowadzący działalność gospodarczą doku-
mentów potwierdzających spełnienie warunków 
uprawniających do objęcia zwolnieniem, określo-
nych w załączniku Nr 1 do uchwały. 

§ 12. Podatnik jest zobowiązany załączyć do 
wniosku, o którym mowa w § 11 zaświadczenia  
o pomocy de minimis uzyskanej w okresie trzech 
kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wnio-
sku, a jeżeli trzyletni okres obejmuje lata przed  
1 maja 2004 roku - informację o pomocy publicznej 
nie przekraczającej 100.000 euro w ciągu kolejnych 
3 lat. 

§ 13. 1. Podatnik jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie organ udzielający pomocy o utracie wa-
runków uprawniających do zwolnienia lub zmianie 
mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy 
najpóźniej w terminie 14 dni od wystąpienia takich 
okoliczności. 

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

3. Zwrot pomocy następuje wraz z odsetkami, 
w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatko-
wej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
podatnika decyzji określającej wysokość zwrotu 
udzielonej pomocy. 

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

5. W przypadkach określonych w ust. 3 i 4 kwo-
ta w wysokości niezapłaconego podatku stanowi 
zaległość podatkową, do której stosuje się przepi-
sy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja po-
datkowa. 

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

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXVI/254/2001 Ra-
dy Miejskiej w Słubicach z dnia 22 lutego 2001r.  
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomo-
ści. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2007 roku. 
 

Przewodniczący Rady 
Piotr Kiedrowicz 

 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/13/06 

Rady Miejskiej w Słubicach 
z dnia 21 grudnia 2006r. 

 
Wymagane dane oraz dokumenty, które winien 
przedłożyć podmiot prowadzący działalność go-
spodarczą przy składaniu wniosku o zwolnienie 
oraz potwierdzające dalsze uprawnienia do korzy-
stania ze zwolnienia. 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie 
winien przedłożyć wniosek zawierający następują-
ce informacje: 

a) rodzaj wnioskowanego zwolnienia oraz dane 
wskazujące na spełnienie warunków upraw-
niających do jego otrzymania, 

b) kategorią podmiotu prowadzącego działalność 
gospodarczą w rozumieniu rozdziału 7 ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działal-
ności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze 
zm.): formę prawno - organizacyjną podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą, 

c) NIP podmiotu prowadzącego działalność go-
spodarczą, 

d) klasę rodzaju działalności zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 
2004r., 

e) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 ze zm.). Zamiast 
PKD można podać EKD, 

f) stan prawny nieruchomości, 

g) liczbę zatrudnionych pracowników, 

h) oświadczenie podatnika o podleganiu lub nie 
podleganiu podatkowi od nieruchomości, po-
datkowi od środków transportowych związa-
nych z działalnością gospodarczą w innych 
gminach, 

i) informację o poniesionych nakładach inwesty-
cyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 uchwały. 

2. Do wniosku należy dołączyć następujące do-
kumenty: 

a) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy 
dotyczące osób, o których mowa w § 4 niniej-
szej uchwały oraz potwierdzoną przez ZUS de-
klarację rozliczeniową DRA z ostatnich 12 mie-
sięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o zwolnienie, jak również zgłoszenie do ubez-
pieczenia społecznego nowozatrudnionych pra-
cowników (ZUS ZFA lub ZPA) z potwierdze-
niem jego złożenia w ZUS-ie, 

b) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców ze 
szczególnym uwzględnieniem zapisów działu 
4 rejestru lub wypis z ewidencji działalności 
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gospodarczej, 

c) zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

d) zaświadczenie od organów podatkowych o nie 
zaleganiu z podatkami: dochodowym, od to-
warów i usług i akcyzowym, 

e) sprawozdanie finansowe z ostatnich 12 mie-
sięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 
z zwolnienie, takie jak: bilans, rachunek zy-
sków i strat, sprawozdanie F-01, a w przypad-
ku podmiotu prowadzącego działalność go-
spodarczą, który rozpoczął działalność w da-
nym roku podatkowym w/w dokumenty z okre-
su prowadzenia powyższej działalności, 

f) informację o pomocy de minimis otrzymanej  
w ciągu ostatnich trzech lat, w tym zaświad-
czenia o pomocy de minimis, o której mowa  
w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących po-
mocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291). 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr III/13/06 
Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 21 grudnia 2006r. 
 

Uzasadnienie 

Na mocy obowiązujących przepisów unijnych w za-
kresie pomocy publicznej dla przedsiębiorców  
w Polsce, istnieje możliwość określenia zasad jej 

udzielania na terenie gminy. Projekt uchwały jest 
propozycją wprowadzenia takiej pomocy przedsię-
biorcom, prowadzącym lub mającym zamiar prowa-
dzić działalność gospodarczą na terenie Gminy Słu-
bice. Zakłada udzielanie pomocy w ramach zasady 
de minimis, czyli do kwoty nie przekraczającej puła-
pu 100tys. EURO w okresie trzech lat. 

Wg propozycji, założono zwolnienie z podatku od 
nieruchomości gruntów, budynków lub ich części 
oraz budowli, związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej przedsiębiorcom, którzy: 

- po raz pierwszy rozpoczną działalność go-
spodarczą na terenie miasta i gminy Słubice  
- zwolnienie przysługuje na okres 3 lat, 

- w wyniku dokonania nakładów inwestycyjnych 
utworzą nowe miejsca pracy na terenie Gminy 
Słubice - zwolnienie przysługuje na okres od  
1 do 3 lat w zależności od ilości utworzonych 
nowych miejsc pracy, 

- ponieśli nakłady inwestycyjne - zwolnienie 
przysługuje na okres 2 lat, 

- na podstawie zezwolenia, prowadzą działalność 
gospodarczą na terenie Kostrzyńsko - Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa 
Słubice. 

W roku 2006 (do dnia 26 października 2006r.) po-
moc publiczna skierowana do przedsiębiorców, 
wyniosła 1.099.870,36zł. Przewidywane skutki fi-
nansowe w roku budżetowym 2007 wyniosą 
1.200.000zł. 
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UCHWAŁA NR IV/27/2006 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 27 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zmiany w uchwale Nr II/6/2006 z dnia 6 grudnia 2006r. dotyczącej ustalenia opłaty targowej 

na 2007 rok 
 
Na podstawie atr. 18. ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 
ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a 
i pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy uchwala co 
następuje: 

§ 1. § 2 uchwały Nr II/6/2006 Rady Gminy Kło-
dawa z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia 
opłaty targowej na 2007 rok otrzymuje brzmienie: 

„Zwalnia się z opłaty targowej dokonywanie sprze-
daży na targowiskach produktów pochodzących  
z własnego gospodarstwa rolnego”. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 
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UCHWAŁA NR IV/28/2006 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 27 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zmiany w uchwale Nr II/11/2006 z dnia 6 grudnia 2006r. dotyczącej określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na  2007r. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finan-
sów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wyso-
kości górnych granic stawek kwotowych w podat-
kach i opłatach lokalnych (M. P. z 2006r. Nr 75, 
poz. 758) Rada Gminy uchwala się co następuje: 

§ 1. § 2 uchwały Nr II/11/2006 Rady Gminy Kło-
dawa z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transporto-

wych na 2007 rok otrzymuje brzmienie: 

„Zwalnia się z podatku od środków transporto-
wych, środki transportowe będące w posiadaniu 
jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem po-
jazdów o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych”. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/18/2006 
RADY GMINY DESZCZNO 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe Urzędu Gminy Deszczno: 

wydawanie wypisów i wyrysów oraz wysokości tych opłat 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001r. zm. w Dz. U. z 2002 roku Nr 23 
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153  
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, w Dz. U. z 2003 roku  
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, w Dz. U. z 2004 
roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, w Dz. U.  
z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, w Dz. U. z 2006 roku 
Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 18 i 19 
pkt 1 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844) oraz art. 30 ust. 2, ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 zm.  
Dz. U. z 2004 roku Nr 6 poz. 41, Nr 141. poz. 1492, 
zm. w Dz. U. z 2005 roku Nr 113 poz. 954, Nr 130 
poz. 1087, zm. w Dz. U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319) 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Deszczno 
opłaty administracyjne: za wydawanie wypisów i 

wyrysów ze studium i miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego z obszaru Gminy 
Deszczno. 

§ 2. Stawka opłaty administracyjnej wynosi: 

1) za wyrys z rysunku studium lub planu miej-
scowego formatu A-4 lub A-3 oraz wypisu 
tekstu studium lub planu o objętości do pię-
ciu stron - 30,00zł; 

2) za każdą następną rozpoczętą stronę wypisu  
z tekstu planu - 1,00zł. 

§ 3. Opłaty administracyjnej nie pobiera się od 
wypisów i wyrysów wydawanych na wewnętrzne 
potrzeby Urzędu Gminy. 

§ 4. Ustala się, że w ramach wniosku o wyda-
nie wyrysów z rysunków studium lub planów miej-
scowych Gminy Deszczno można wydać maksy-
malnie wyrys obejmujący format A-3 rysunku. Peł-
ny rysunek ze studium lub planów miejscowych 
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pozostaje do wglądu zainteresowanych w Urzędzie 
Gminy, który stosownie do art. 30, ust. 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, udostępnia ten doku-
ment do wglądu. 

§ 5. Stawki opłat administracyjnych należy uiścić 
na konto lub w kasie Urzędu Gminy przed odbiorem 
dokumentu. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/95/96 Rady Gminy 
w Deszcznie z dnia 27 marca 1996 roku w sprawie 

wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności 
urzędowe. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Łochowicz 
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UCHWAŁA NR III/10/2006 
RADY GMINY GUBIN 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

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

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

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

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

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

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

d) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 900zł; 

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

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton – 1400zł; 

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

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzona przez podatnika podatku rolnego 
– 400zł; 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzona przez podatnika podatku 
rolnego stawki podatku określa załącznik Nr 3 
do uchwały; 

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

a) mniej niż 30 miejsc – 1.200zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.500zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Gubin. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/135/2001 Ra-
dy Gminy w Gubinie w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od środków transportowych 
na terenie Gminy Gubin. 

§ 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 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław Fudyma 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/10/2006 

Rady Gminy Gubin 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 1.200 1.200 
13 14 1.200 1.200 
14 15 1.200 1.200 
15  1.200 1.300 

Trzy osie 
12 17 1.200 1.200 
17 19 1.200 1.200 
19 21 1.300 1.300 
21 23 1.300 1.300 
23 25 1.600 1.600 
25  1.600 1.600 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.300 1.300 
25 27 1.300 1.300 
27 29 1.600 1.600 
29 31 2.290 2.290 
31  2.290 2.290 

 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr III/10/2006 
Rady Gminy Gubin 

z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy 

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

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 18 1.770 1.770 
18 25 1.770 1.770 
25 31 1.770 1.770 
31  1.770 1.900 
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1 2 3 4 
Trzy osie 

12 40 1.770 1.770 
40  2.400 2.400 

 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr III/10/2006 

Rady Gminy Gubin 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Jedna oś 
12 18 1.120 1.120 
18 25 1.120 1.120 
25  1.120 1.120 

Dwie osie 
12 28 1.120 1.120 
28 33 1.120 1.120 
33 38 1.480 1.480 
38  1.600 1.600 

Trzy osie 
12 38 1.120 1.120 
38  1.480 1.480 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/11/06 
RADY GMINY ŁAGÓW 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zmian w uchwale Nr II/6/06 Rady Gminy Łagów z dnia 6 grudnia 2006r. 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 
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)  

w związku z art. 19 pkt 1 lit. c 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) oraz Obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 25 października 
2006r. w sprawie wysokości górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych  
(M. P. z 2006r. Nr 75 poz. 758), uchwala się, co 
następuje: 
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§ 1. W uchwale Nr II/6/06 Rady Gminy Łagów  
z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia wyso-
kości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy 
Łagów art. 19 pkt 1 lit b ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) 
zastępuje się art. 19 pkt 1 lit. c. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr II/6/06 
Rady Gminy w Łagowie, o których mowa wyżej 
pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007r. 

Przewodniczący Rady 
Czesław Kalbarczyk 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/12/06 
RADY GMINY ŁAGÓW 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa,  

określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,art. 40 ust. 1, art. 41 
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 6 ust. 12, 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 ze zm.) art. 6b ustawy z dnia 15 li-
stopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz 
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30października 2002 roku  
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór podatków w drodze in-
kasa od osób fizycznych: 

1) podatku od nieruchomości; 

2) podatku rolnego; 

3) podatku leśnego. 

§ 2. Na inkasenta podatków, o których mowa 
w § 1, wyznacza się sołtysów. 

§ 3. Określa się kwartalną wysokość wynagro-
dzenia zainkasowanych kwot dla poszczególnych 
sołtysów wsi w wysokości: 

- Gronów, Kosobudz, Łagówek, Niedźwiedź, Kłod-
nica, Poźrzadło, Żelechów, Jemiołów - 405 zło-
tych, 

- Sieniowa, Toporów - 465 złotych, 

- Łagów - 495 złotych. 

§ 4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi z docho-
dów Gminy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący Rady 
Czesław Kalbarczyk 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/13/06 
RADY GMINY ŁAGÓW 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2007r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar- ca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 
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roku 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 
zmianami) w zw. z Komunikatem Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 
2006r. (M. P. Nr 74, poz. 745) uchwala się, co na-
stępuje:  

§ 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 2007 rok do kwoty 30 złotych za 
kwintal. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący Rady 
Czesław Kalbarczyk 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/17/06 
RADY GMINY ŁAGÓW 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/92/04 Rady Gminy Łagów z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty administracyjnej 
 

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 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)  
w związku z art. 13 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listo-
pada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r.  
Nr 225 poz. 1635) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XVI/92/04 Rady Gmi-
ny Łagów z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty administracyjnej, opubliko-
waną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lu-

buskiego z 2004r. Nr 100 poz. 1534, w związku  
z uchyleniem z dniem 1 stycznia 2007r. przepisów 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych dotyczących wprowadzenia opłaty 
administracyjnej za czynności urzędowe wykony-
wane przez organy gminy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007r. 

Przewodniczący Rady 
Czesław Kalbarczyk 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/21/06 
RADY GMINY ŁAGÓW 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zmian w uchwale Nr II/7/06 Rady Gminy Łagów z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia 

stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2007 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (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; 
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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 ) oraz art. 5 ust. 1 i 4, art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 121, 
poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199) 
uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/7/06 Rady Gminy Łagów  
z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia 
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień 
od podatku w roku 2007 pkt 3 § 1 otrzymuje 
brzmienie „od budowli - 2% ich wartości określo-
nej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr II/7/06 
Rady Gminy w Łagowie, o których mowa wyżej 
pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący Rady 
Czesław Kalbarczyk 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/15/06 
RADY GMINY W SZCZAŃCU 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały Nr II/9/06 z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie wprowadzenia opłaty  

administracyjnej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 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), 
art. 18, art. 19 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ze zm.:  
Dz. U. z 2005r. Nr 143 poz. 1199), art. 30 ust. 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.  
Nr 80 poz. 717 ze. zm.: Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, 
Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, 
Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319) 
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 paź-
dziernika 2006r. w sprawie wysokości górnych gra-

nic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokal-
nych (M. P. z 2006r. Nr 75, poz. 758) w związku  
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.  
o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006r. Nr 225, poz. 1635) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr II/9/06 z dnia 1 grud-
nia 2006 r. w sprawie wprowadzenia opłaty admini-
stracyjnej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 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 2007 roku. 

Przewodniczący Rady 
Józef Starzyński 
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UCHWAŁA NR III/13/2006 
RADY GMINY WYMIARKI 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zmian.) i w oparciu o art. 5 ust. 1, art. 6  
ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2006r. Dz. U. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) - uchwala się, co nastę-
puje: 

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

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,63zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,63zł 
od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 0,11zł od 1m2 powierzchni 
gruntów; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,56zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

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

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 2,44zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego: 

- za pierwsze 20m2 powierzchni użytko-

wej – 4,34zł, 

- za dalsze od 21m2 powierzchni użytko-
wej – 3,06zł, 

e) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 8,58zł od 1m2 
powierzchni 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. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) budynki, budowle i grunty lub ich części bę-
dące we władaniu jednostek budżetowych, in-
stytucji kultury i zakładu budżetowego Gminy 
Wymiarki z wyjątkiem budynków, budowli  
i gruntów lub ich części wydzierżawionych na 
prowadzenie działalności gospodarczej; 

2) grunty zajęte na cmentarze oraz dom przed-
pogrzebowy; 

3) grunty i budynki zajęte na potrzeby straży po-
żarnej. 

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

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku 
od nieruchomości w wysokość 10% od zainkaso-
wanej kwoty. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/146/2005 Rady 
Gminy Wymiarki z dnia 24 listopada 2004r. w spra-
wie ustalenia stawek podatku od nieruchomości  
w Gminie Wymiarki. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący Rady 
Józef Hrynowicki 
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UCHWAŁA NR III/14/2006  
RADY GMINY WYMIARKI  

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zmian.) i w oparciu o art. 6 ust. 3 i art. 6b. ustawy  
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  
(t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)  
- uchwala się co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę żyta przyjmowaną jako 
podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok 
2007 z kwoty 35,52zł do kwoty 25,48zł za 1kwintal. 

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

2. Ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% 

od zainkasowanej kwoty. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/147/2005 Rady 
Gminy Wymiarki z dnia 24 listopada 2005r. w spra-
wie obniżenia ceny żyta będącej podstawą oblicze-
nia podatku rolnego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycz-
nia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Józef Hrynowicki 

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

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. 
zm.) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Roczne stawki podatku od środków trans-
portowych określa się jak niżej: 

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie  
 

      całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
bez względu na wiek: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 441zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 551zł, 

c) powyżej 9 ton - 661zł; 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Roczna stawka podatku (w złotych) 

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

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 157,00 158,00 
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1 2 3 4 
13 14 158,00 434,00 
14 15 434,00 610,00 
15  610,00 1.380,00 

Trzy osie 
12 17 157,00 272,00 
17 19 272,00 558,00 
19 21 558,00 726,00 
21 23 726,00 1.118,00 
23 25 1.118,00 1.737,00 
25  1.118,00 1.737,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 726,00 736,00 
25 27 736,00 1.148,00 
27 29 1.148,00 1.822,00 
29 31 1.822,00 2.527,00 
31  1.822,00 2.527,00 

 

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton bez wzglę-
du na wiek - 882zł; 

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależ-
ności od liczby osi, dopuszczalnej masy cał-
kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

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

(w tonach) 

Roczna stawka podatku (w złotych) 

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

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 18 43,00 44,00 
18 25 293,00 530,00 
25 31 618,00 1.014,00 
31  1.557,00 1.953,00 

Trzy osie 
12 40 1.373,00 1.897,00 
40  1.897,00 2.527,00 

 

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
- 233zł; 

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego, w zależności od liczby osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silniko-
wy (w tonach) 

Roczna stawka podatku (w złotych) 

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

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Jedna oś 
12 18 28,00 29,00 
18 25 196,00 352,00 
25  352,00 619,00 

Dwie osie 
12 28 233,00 342,00 
28 33 677,00 937,00 
33 38 937,00 1.424,00 
38  1.267,00 1.873,00 

Trzy osie 
12 38 747,00 1.039,00 
38  1.039,00 1.412,00 

 

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 551zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.543zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/149/2005r Rady 
Gminy w Wymiarkach z dnia 24 listopada 2005r oraz 
uchwała Nr XXVI/160/2005r Rady Gminy w Wymiar-
kach z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego, a określone w niej staw-
ki obowiązują od 1 stycznia 2007r.  

Przewodniczący Rady 
Józef Hrynowicki 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/20/06 
RADY GMINY ŻAGAŃ 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zmiany w uchwale Nr II/11/06 Rady Gminy Żagań z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie okre-

ślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, 
art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  
- Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/11/06 Rady Gminy Żagań 
z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od środków transporto-

wych dla Gminy Żagań wprowadza się następują-
ce zmiany: 

- w § 2 pkt 2 ppkt 6 liczbę 2.548,65zł zastępuje się 
liczbą 2.505,00zł, 

- § 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

Ustala się następujące roczne stawki podatku od 
środków transportowych:  

Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
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datku rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą: 

 
Stawka podatku (w złotych) Lp. Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silni-

kowy (w tonach) 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub z zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

1 nie mniej niż 12 mniej niż 18 800,00 850,00 
2 nie mniej niż 18 mniej niż 25 910,00 960,00 
3 nie mniej niż 25  960,00 1.000,00 

Dwie osie 
4 nie mniej niż 12 mniej niż 28 910,00 960,00 
5 nie mniej niż 28 mniej niż 33 960,00 1.000,00 
6 nie mniej niż 33 mniej niż 38 1.000,00 1.300,00 
7 nie mniej niż 38  1.200,00 1.700,00 

Trzy osie 
8 nie mniej niż 12 mniej niż 38 1.000,00 1.050,00 
9 nie mniej niż 38  1.200,00 1.300,00 

 

§ 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. 

Przewodniczący Rady 
Bolesław Galent 

 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR 21/5/IV/06 
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

 
z dnia 29 grudnia 2006r. 

 
uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawki oraz zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  
i art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. 
Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), w związku  
z art. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opła-
cie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), uchwala 
się co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 251/4/XXXII/05 Ra-
dy Miejskiej w Iłowej z dnia 15 grudnia 2005r.  

w sprawie określenia stawki oraz zasad ustalania  
i poboru opłaty administracyjnej. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Mirosław Wdowiak 
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UCHWAŁA NR 22/5/IV/06 
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

 
z dnia 29 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 

wysokości wynagrodzenia inkaso 
 
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.) 
oraz art. 6 ust. 12, art.14 pkt 3, art.19 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.), a także art. 6 ust. 8 ustawy  
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) i art. 6b 
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rol-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969), 
Rada Miejska w Iłowej uchwala co następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór podatków w drodze in-
kasa na terenie wiejskim od osób fizycznych. 

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

§ 3. Przez podatki, o których mowa w § 1 rozu-
mie się: 

1) podatek od nieruchomości; 

2) podatek rolny; 

3) podatek leśny; 

4) podatek od posiadania psów. 

§ 4. Do poboru podatków, o których mowa w § 3 
w poszczególnych sołectwach wyznacza się następu-
jących inkasentów: 

1) Mikołaj Stanisławski – sołectwo Borowe; 

2) Januariusz Małachowski – sołectwo Klików; 

3) Franciszek Paczkowski – sołectwo Czerna; 

4) Monika Szajna – sołectwo Żaganiec; 

5) Katarzyna Ostrowska – sołectwo Szczepanów; 

6) Walerian Sztogryn – sołectwo Wilkowiska; 

7) Zbigniew Bednarek – sołectwo Kowalice; 

8) Jan Kotzbach – sołectwo Konin Żag.; 

9) Jan Dromarecki – sołectwo Czyżówek; 

10) Agnieszka Ziaja – sołectwo Jankowa Żag. 

§ 5. Wyznacza się inkasentów do poboru opła-
ty targowej: 

1) Barbara Brzezicka – miasto Iłowa; 

2) Mikołaj Stanisławski – sołectwo Borowe; 

3) Januariusz Małachowski – sołectwo Klików; 

4) Franciszek Paczkowski – sołectwo Czerna; 

5) Monika Szajna – sołectwo Żaganiec; 

6) Katarzyna Ostrowska – sołectwo Szczepanów; 

7) Walerian Sztogryn – sołectwo Wilkowiska; 

8) Zbigniew Bednarek – sołectwo Kowalice, 

9) Jan Kotzbach – sołectwo Konin Żag.; 

10) Jan Dromarecki – sołectwo Czyżówek; 

11) Agnieszka Ziaja – sołectwo Jankowa Żag. 

§ 6. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wy-
sokości: 

1) 6,7% od zainkasowanych wpłat z tytułu podat-
ku od nieruchomości, podatku rolnego i le-
śnego; 

2) 10% od zainkasowanych wpłat z tytułu podat-
ku od posiadania psów; 

3) 25% od zainkasowanych wpłat z tytułu opłaty 
targowej. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr 111/4/XV/04 Rady 
Miejskiej w Iłowej z dnia 24 lutego 2004r. w spra-
wie: zarządzenia poboru podatków i opłat lokal-
nych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  
i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 
Mirosław Wdowiak 
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UCHWAŁA NR IV/16/2006 
RADY GMINY KOLSKO 

 
z dnia 29 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od 

środków transportowych 
 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 
ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z poźn. zmianami) art.10 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 12 
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84  
z późn. zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Fi-
nansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie 
górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (M. P. z 2006r. Nr 75, poz. 758) uchwala 
się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr III/10/2006 Rady Gminy Kol-
sko z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie określenia 

stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od 
środków transportowych załącznik Nr 1 otrzymuje 
nowe brzmienie jak. w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kolsko. 

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

Z-ca Przewodniczącego Rady 
Stanisław Szymański 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr IV/16/2006 
Rady Gminy Kolsko 

z dnia 29 grudnia 2006r. 
 

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

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita 
Stawka podatku w (złotych) 

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

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 155,00 155,00 
13 14 426,00 426,00 
14 15 602,00 602,00 
15  1.360,00 1.360,00 

Trzy osie 
12 17 268,00 268,00 
17 19 550,00 550,00 
19 21 715,00 715,00 
21 23 1.100,00 1.100,00 
23 25 1.713,00 1.713,00 
25  1.713,00 1.713,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 725,00 725,00 
25 27 1.112,00 1.112,00 
27 29 1.797,00 1.797,00 
29 31 1.797,00 2.527,00 
31  1.763,00 2.527,00 
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UCHWAŁA NR IV/26/2006 
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ 

 
z dnia 29 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 grudnia 2006r.  

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska  
w Szlichtyngowej uchwala co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr III/12/2006 Rady 
Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 grudnia 2006r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na terenie miasta i gminy 
dokonuje się zmiany w następujący sposób: 

- w § 1 pkt 6 (od przyczepy lub naczepy, które 
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 
niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 

z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego), w kolumnie doty-
czącej pojazdu z dwoma osiami i dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów: nacze-
pa (przyczepa + pojazd silnikowy, nie mniej niż 
33 tony a mniej niż 38 ton, z innymi systemami 
zawieszenia osi jezdnych, kwotę stawki podat-
ku 1.570,00zł zmienia się na kwotę 1.545,00zł. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Adam Fałda 

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

 
z dnia 2 stycznia 2007r. 

 
o zmianie w składzie Rady Powiatu Krośnieńskiego 

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

§ 1. Uchwałą Nr II/3/2006 z dnia 1 grudnia 2006r. 
Rada Powiatu Krośnieńskiego stwierdziła wygaśnię-
cie mandatu radnego Andrzeja Chinalskiego, w okrę-
gu wyborczym Nr 2 z listy Nr 15 - KW Forum Powia-
tu Krośnieńskiego wskutek wyboru na Burmistrza 
Krosna Odrzańskiego. 

§ 2. Rada Powiatu Krośnieńskiego w dniu  
20 grudnia 2006r. podjęła uchwałę Nr III/16/2006  
o wstąpieniu na jego miejsce Iwony Skołozubow, 
kandydatki z tej samej listy Nr 15 - KW Forum Po-
wiatu Krośnieńskiego w okręgu wyborczym Nr 2, 
która w wyborach uzyskała kolejno największą licz-
bę głosów, nie utraciła prawa wybieralności i wyra-
ziła zgodę na przyjęcie mandatu. 

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej 
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

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

 
z dnia 2 stycznia 2007r. 

 
o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Szprotawie 

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

§ 1. Uchwałą Nr I/3/06 z dnia 27 listopada 2006r. 
Rada Miejska w Szprotawie stwierdziła wygaśnięcie 
mandatu radnego Franciszka Sitko, w okręgu wy-
borczym Nr 2 z listy Nr 18 - Komitet Wyborczy 
TPZSz wskutek wyboru na Burmistrza Szprotawy. 

§ 2. Rada Miejska w Szprotawie w dniu 5 grud-
nia 2006r. podjęła uchwałę Nr II/4/06 o wstąpieniu 
na jego miejsce Jana Wróblewskiego, kandydata  
z tej samej listy Nr 18 - Komitet Wyborczy TPZSz  
w okręgu wyborczym Nr 2, który w wyborach uzy-
skał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił 
prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie 
mandatu. 

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej 
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Komisarz Wyborczy 
Stefania Cieśla – Serzysko 

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

42 
 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

 
z dnia 2 stycznia 2007r. 

 
o zmianie w składzie Rady Miasta Zielona Góra 

 
Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547,  
Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055,  
Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242,  
Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127), Komisarz Wy-
borczy w Zielonej Górze podaje następujące infor-
macje: 

§ 1. Uchwałą Nr II/4/06 z dnia 5 grudnia 2006r. 
Rada Miasta Zielona Góra stwierdziła wygaśnięcie 
mandatu radnego Janusza Krzysztofa Kubickiego, 
w okręgu wyborczym Nr 5 z listy Nr 6 - KKW 
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci wskutek 
wyboru na Prezydenta Miasta Zielona Góra. 

§ 2. Rada Miasta Zielona Góra w dniu 19 grud-

nia 2006r. podjęła uchwałę Nr III/6/06 o wstąpieniu 
na jego miejsce Andrzeja Stanisława Maciejew-
skiego, kandydata z tej samej listy Nr 6 - KKW 
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci w okręgu 
wyborczym Nr 5, który w wyborach uzyskał kolej-
no największą liczbę głosów, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie manda-
tu. 

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej 
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Komisarz Wyborczy 
Stefania Cieśla - Serżysko 
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