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roślin do dopuszczonych do stosowania  
w strefach ochronnych ujęć wody.”; 

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

„§ 4a. Znosi się strefę ochronną ujęcia wody 
w Glince Górnej ustanowioną decyzją Woje-
wody Zielonogórskiego Nr OS-gw-wp-6210/ 
30/96 z dnia 22 kwietnia 1996r.” 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Dyrektor 
Ryszard Kosierb 
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UCHWAŁA NR XII/60/07 
RADY MIEJSKIEJ MAŁOMICE 

 
z dnia 10 września 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla 

Gminy Małomice 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zmianami) i w oparciu o art. 5, 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych1) (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków od 1m2 powierzchni – 0,47zł, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego od 1m2 powierzchni – 0,10zł; 

_______________________________________________ 
1) niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów trans-
portu kombinowanego towarów między państwami członkow-
skimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania 
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). Dane 
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamiesz-
czone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej - wydanie - specjalne) 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na 
potrzeby mieszkalne od 1m2 powierzchni 
użytkowej – 0,45zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od części budynków 
mieszkalnych zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 14,95zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym od 1m2 po-
wierzchni użytkowej – 7,45zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie świadczenia usług 
medycznych od 1m2 powierzchni użytko-
wej – 3,81zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego od 1m2 powierzchni użyt-
kowej – 3,38zł, 

f) zajętych na garaże od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 4,52zł; 

3) od budowli: 

1. 2% wartości określonej na podst. art. 4 ust. 1 
pkt 3 i ust 3 – 7 z wyjątkiem przypadków 
określonych w pkt 2, 

2. 1% wartości od budowli wykorzystywanych 
do prowadzenia działalności gospodarczej 
związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem  
w wodę oraz odprowadzaniem i oczyszcza-
niem ścieków; 
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4) zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

a) budynki i ich części, będące własnością 
gminy z wyjątkiem wydzierżawionych lub 
oddanych w zarząd, 

b) nieruchomości lub ich części, jednostek i za-
kładów budżetowych powiązanych z bu-
dżetem gminy z wyjątkiem budynków lub 
ich części wynajętych lub wydzierżawio-
nych innym osobom fizycznym lub praw-
nym na prowadzenie działalności gospo-
darczej i cele mieszkalne, 

c) budynki gospodarcze i ich części, położone 
na użytkach rolnych stanowiące własność 
osób fizycznych niezajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż rolnicza 
lub leśna w części przekraczającej 50m2 po-
wierzchni, 

d) budynki wykorzystywane na potrzeby OSP 

i Policji, 

e) grunty zajęte na cmentarze 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/6/06 Rady Miej-
skiej Małomice z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy 
Małomice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2008r. oraz podlega podaniu do wiado-
mości publicznej. 

Przewodniczący Rady 
Jacek Polak 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XII/63/07 
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 13 września 2007r. 

 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatu Krośnieńskiego w wybo-

rach do Sejmu i Senatu RP 
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 30 ust. 1 ustawy  
z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,  
poz. 499 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wybo-
rach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu 
Rzeczpospolitej Polskiej, na wniosek Burmistrza 
Krosna Odrzańskiego tworzy się na obszarze gmi-
ny odrębny obwód głosowania w Szpitalu Powiatu 
Krośnieńskiego i nadaje Nr 13. 

§ 2. Informacja o wszystkich numerach i grani-
cach obwodów głosowania oraz siedzibach obwo-
dowych komisji wyborczych podlega podaniu do 

publicznej wiadomości w formie obwieszczenia 
najpóźniej w 30 dni przed dniem głosowania. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Krosna Odrzańskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia. 

Przewodniczący Rady 
Mariusz Grycan
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UCHWAŁA NR XV/86/07 
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM 

 
z dnia 13 września 2007r. 

 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach do Sejmu  

i Senatu RP 
 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 30 ust. 2 i 3 ustawy  
z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do 
Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wy-
borach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 
dzień 21 października 2007r. na wniosek Burmi-
strza Nowogrodu Bobrzańskiego tworzy się obwód 
głosowania obejmujący Zakład Karny w Krzywańcu  
i nadaje mu Nr 7. 

2. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 
jest Zakład Karny w Krzywańcu. 

§ 2. Informacja o wszystkich numerach i grani-
cach obwodów głosowania oraz siedzibach obwo-

dowych komisji wyborczych podlega podaniu do 
publicznej wiadomości w formie obwieszczenia naj-
później w 30 dniu przed dniem głosowania w wybo-
rach do Sejmu i Senatu RP. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 
Mirosław Walencik 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XI/72/2007 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 13 września 2007r. 

 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach do Sejmu  

i Senatu RP 
 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 30 ust. 1 i 3 usta-
wy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001r. Nr 46, poz. 499  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wy-
borach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 
dzień 21 października 2007r. na wniosek wójta 
gminy tworzy się obwód głosowania Nr 4 w Ciborzu 
obejmujący Wojewódzki Szpital Psychiatryczny dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu. 

2. Ustala się, że siedzibą odrębnego obwodu 
głosowania Nr 4 w Ciborzu jest Wojewódzki Szpital 
Psychiatryczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
SP ZOZ w Ciborzu. 

§ 2. Informacja o wszystkich numerach i grani-
cach obwodów głosowania oraz siedzibach obwo-
dowych komisji wyborczych podlega podaniu do 
publicznej wiadomości w formie obwieszczenia naj-
później w 30 dniu przed głosowaniem w wyborach 
do Sejmu i Senatu. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem.  

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 
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UCHWAŁA NR XII/141/07 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 13 września 2007r. 

 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach do Sejmu  

i Senatu RP 
 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 30 ust. 1 ustawy  
z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wybo-
rach do Sejmu i Senatu RP na wniosek burmistrza 
tworzy się odrębny obwód głosowania w Samo-
dzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
z siedzibą w Świebodzinie ul. Młyńska 6 i nadaje się 
Nr 18. 

§ 2. Informacja o wszystkich numerach i grani-
cach obwodów głosowania oraz siedzibach obwo-
dowych komisji wyborczych podlega podaniu do 
publicznej wiadomości w formie obwieszczenia naj-
później w 30 dniu przed dniem głosowania. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem.  

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 
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OGŁOSZENIE 
STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO 

 
z dnia 11 września 2007r. 

 
w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych we Wschowie 
 
Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu 
działania wojewódzkich i powiatowych społecz-
nych rad do spraw osób niepełnosprawnych  
(Dz. U. Nr 62, poz. 560) informuję, że przedłuża się 
termin zgłaszania kandydatów do Powiatowej 
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnospraw-
nych we Wschowie do dnia 31 października 2007r. 

Pozostałe warunki zgłaszania kandydatów przez 
organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samo-

rządu terytorialnego działające na terenie Powiatu 
Wschowskiego, określone w ogłoszeniu Starosty 
Powiatu Wschowskiego z dnia 26 lipca 2007r.  
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do 
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Nie-
pełnosprawnych we Wschowie (Dziennik Urzędo-
wy Województwa Lubuskiego Nr 81, poz. 1164), 
pozostają bez zmian. 

Starosta  
Marek Kozaczek 
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