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UCHWAŁA NR XV/166/07 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 30 października 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nie-

ruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
 

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 - tekst jednolity z późn. 
zm.1) art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  
z 2006r. Nr 121, poz. 844 - tekst jednolity z późn. 
zm.2), art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r.  
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 
- tekst jednolity z późn. zm.3) oraz art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 30 listopada 2002r. o podatku le-
śnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.4) uch-
wala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki po-
datku od nieruchomości na terenie miasta Zielona 
Góra: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,56zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,25zł 
od 1ha powierzchni, 

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

_______________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. 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, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, 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. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,  
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847. 
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775  
i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007r. Nr 109, poz. 747. 
4 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. 
Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365  
i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,  
poz. 1825. 
 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,40zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 16,07zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 8,08zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - 5,52zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej, 

f) służących twórcom i animatorom do pro-
wadzenia działalności w dziedzinie kultury 
i sztuki - 3,55zł od 1m2 powierzchni użytko-
wej; 

3) od budowli - 2% ich wartości, określonej zgod-
nie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Oprócz zwolnień w podatku od nierucho-
mości przewidzianych w ustawie o podatkach i op-
łatach lokalnych, zwalnia się od tego podatku: 

1) nieruchomości zajęte na żłobki miejskie, pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ośrodki 
rehabilitacyjno - wychowawcze dla dzieci nie-
pełnosprawnych; 

2) nieruchomości zajęte na placówki charyta-
tywne; 

3) nieruchomości lub ich części stanowiące wła-
sność Miasta Zielona Góra, niebędące we wła-
daniu innych osób prawnych, osób fizycznych 
oraz jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej; 

4) nieruchomości lub ich części stanowiące wła-
sność organu prowadzącego szkołę publicz-
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ną, wykorzystywane na działalność oświato-
wą;  

5) grunty zajęte na cmentarze komunalne;  

6) nieruchomości, od których ustalono podatek 
w kwocie niższej niż 6zł. 

§ 3. Oprócz zwolnień przewidzianych w ustawie 
o podatku rolnym zwalnia się z podatku rolnego 
grunty rolne, od których ustalono podatek w kwocie 
niższej niż 6zł. 

§ 4. Oprócz zwolnień przewidzianych w usta-
wie o podatku leśnym zwalnia się grunty leśne, od 
których ustalono podatek w kwocie niższej niż 6zł. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr LVI/505/05 Rady 
Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2005r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nie-
ruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Zielona Góra. 

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

Przewodniczący Rady 
Adam Urbaniak 

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

1597 
 

UCHWAŁA NR XVII/84/2007 
RADY MIASTA ŻAGAŃ 

 
z dnia 30 października 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nie-
ruchomości na terenie Miasta Żagań w następują-
cej wysokości: 

1) od gruntów: 

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

_______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transpor-
tu kombinowanego towarów między państwami członkowski-
mi (Dz. Urz. WE L 368  17 grudnia 1992r.); 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie 
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej – wydanie specjalne. 
 

b) zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych - 3,68zł od 1ha po-
wierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 0,26zł od 1m2 powierzch-
ni; 

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 18,05zł od 
1m2 powierzchni użytkowej,  

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 8,61zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - 3,78zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

e) pozostałych , w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 5,11zł od 1m2 po-
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wierzchni użytkowej, 

3) od budowli:  

a) służących do odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków - 1,00% ich wartości, 

b) pozostałych - 2,00% ich wartości.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/11/2006 Rady 
Miasta Żagań z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-

chomości. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Zdzisław Mirski 

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

1598 
 

UCHWAŁA NR XVII/85/2007 
RADY MIASTA ŻAGAŃ 

 
z dnia 30 października 2007r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr XIV/138/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zmianami) oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
_______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transpor-
tu kombinowanego towarów między państwami członkowski-
mi (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 infrastruktu-
ry przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej – wydanie specjalne.  
 

poz. 844 z późn. zmianami) uchwala się, co nastę-
puje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV/138/2003 Rady Miasta 
Żagań z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od środków trans-
portowych wprowadza się następującą zmianę:  

1) w § 1 pkt 1 lit. a słowa „od 3,5 tony do 5,5 to-
ny włącznie” zastępuje się słowami „powyżej 
3,5 tony do 5,5 tony włącznie”.  

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 
dnia 1 stycznia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Zdzisław Mirski
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1599 
 

UCHWAŁA NR XVII/86/2007 
RADY MIASTA ŻAGAŃ 

 
z dnia 30 października 2007r. 

 
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 

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

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów 
od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Mia-
sta Żagań posiadających psy. 

§ 2. 1. Ustala się wysokość opłaty od posiada-
nia psów w wysokości 33,00zł, rocznie od każdego 
psa. 

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

2. Jeżeli posiadanie psa nastąpiło w drugiej 
połowie roku opłata za ten rok wynosi 16,50zł. 

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez 
wezwania w terminie: 

1) do dnia 30 czerwca każdego roku; 

2) w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w po-
siadanie psa, jeżeli nastąpiło ono w drugiej po-
łowie roku podatkowego. 

§ 4. Opłata od posiadania psów może być 
wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta Żagań 
lub przelewem na rachunek gminy. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/139/2003 Rady 
Miasta Żagań z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie 
ustalenia wysokości podatku od posiadania psów 
oraz zwolnień od tego podatku. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Żagań. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 
dnia 1 stycznia 2008r.  

Przewodniczący Rady 
Zdzisław Mirski  

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

1600 
 

UCHWAŁA NR XVII/87/2007 
RADY MIASTA ŻAGAŃ 

 
z dnia 30 października 2007r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr XLV/81/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie ustalenia zasad, 

poboru, wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Żagań oraz wyznaczenia inkasentów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.  
zmianami) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W paragrafie 4 uchwały Nr XLV/81/2006 
Rady Miasta Żagań z dnia 24 lipca 2006r. w spra-
wie ustalenia zasad, poboru, wysokości stawek 
opłaty targowej na terenie Miasta Żagań oraz wy-
znaczenia inkasentów wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Powołuje się na 
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inkasenta, o którym mowa w ust. 1 Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej, 68 - 100 Żagań, 
ul. Miodowa 23”; 

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wyna-
grodzenie prowizyjne za inkaso w wysokości 
30% od pobranych kwot opłaty targowej”.  

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 
dnia 1 stycznia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Zdzisław Mirski 

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

 

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

1601 
 

UCHWAŁA NR XVI/87/07  
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 31 października 2007r. 

 
w sprawie ustalenia osób uprawnionych do doręczania decyzji i nakazów płatniczych na terenie sołectw 

 
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.) 
oraz art. 144 ustawy z dnia 29 sierpinia 1997r. Or-
dynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. 
Nr 8, poz. 60 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co na-
stępuje: 

§ 1. Ustala się następujące osoby uprawnione 
do doręczania w imieniu organu podatkowego 
decyzji i nakazów płatniczych w zakresie podatków 
i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku le-
śnego na terenie poszczególnych sołectw: 

1) Sołtys wsi Chwalęcice; 

2) Sołtys wsi Kłodawa; 

3) Sołtys wsi Łośno; 

4) Sołtys wsi Mironice; 

5) Sołtys wsi Różanki, 

6) Sołtys wsi Różanki – Szklarnia; 

7) Sołtys wsi Rybakowo; 

8) Sołtys wsi Santocko; 

9) Sołtys wsi Santoczno; 

10) Sołtys wsi Wojcieszyce; 

11) Sołtys wsi Zdroisko. 

§ 2. Ustala się, że decyzje i nakazy płatnicze 
doręczane będą przez osoby uprawnione za wy-
nagrodzeniem 3,00zł od jednego nakazu i decyzji. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłodawa 
Nr II/8/2006 z dnia 6 grudnia 2006r. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                   poz. 1602, 1603 
Województwa Lubuskiego Nr 121 
 

6238 

1602 
 

UCHWAŁA NR XVI/88/07  
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 31 października 2007r. 

 
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,  
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 18a ust. 1 pkt 2, art. 19 
pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę opłaty od posiadania 
jednego psa w wysokości 20,00zł rocznie. 

§ 2. 1. Pobór opłaty od posiadanego psa zarzą-
dza się w drodze inkasa. 

2. Na inkasentów wyznacza się sołysów wsi, 
którzy otrzymywać będą prowizję w wysokości 
15% od zebranej kwoty. Pozostała kwota przezna-

czona będzie na potrzeby sołectwa. 

3. Opłatę od posiadania psa wpłacać można na 
konto Urzędu Gminy Kłodawa. 

§ 3. Opłatę należy uiszczać w terminie do  
30 czerwca 2008r. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Kłoda-
wie Nr II/7/2006 z dnia 6 grudnia 2006r. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 

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

1603 
 

UCHWAŁA NR XVI/89/07  
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 31 października 2007r. 

 
w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2008r. 

 
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,  
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie 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 po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006r Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy uch-
wala, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę targową od osób fizycz-
nych, osób prawnych oraz jednostek organizacyj-
nych nie mających osobowości prawnej dokonu-
jących sprzedaży na targowiskach: 

1) w miejscowości Kłodawa, Różanki, Wojcie-
szyce dziennie - 20,00zł; 

2) w pozostałych miejscowościach dziennie  
- 10,00zł. 

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej dokonywa-
nie sprzedaży na targowiskach produktów pocho-

dzących z własnego gospodarstwa rolnego. 

§ 3. 1. Opłatę należy uiścić u sołtysa lub na 
konto Urzędu Gminy Kłodawa. 

2. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa. 

3. Na inkasentów wyznacza się Strażnika Gmi-
ny w Kłodawie i sołtysów w pozostałych miejsco-
wościach.  

4. Sołtysi otrzymywać będą prowizję w wyso-
kości 20% z zebranej kwoty. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/6/2006 Rady Gmi-
ny Kłodawa z dnia 6 grudnia 2006r. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                            poz. 1604 
Województwa Lubuskiego Nr 121 
 

6239 

1604 
 

UCHWAŁA NR XVI/90/07  
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 31 października 2007r. 

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

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,  
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 Fi-
nansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokal-
nych w 2008r. (M. P. z dnia 3 sierpnia 2007r. Nr 47, 
poz. 557) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transporto-
wych w 2008r. wynoszą: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

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

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

c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12 ton - 850zł; 

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

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  
- 1.050zł; 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 
do uchwały; 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego: od 7 ton i poniżej 12 ton - 510zł; 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego stawki podatkowe określa 
załącznik Nr 3 do uchwały; 

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

a) mniej niż 30 miejsc - 1.260zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.570zł. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych, środki transportowe będące w posia-
daniu jednostek organizacyjnych gminy, za wyjąt-
kiem pojazdów o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłodawa 
Nr II/11/2006 z dnia 6 grudnia 2006r. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 
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Załacznik Nr 1 
do uchwały Nr XVI/90/07 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 31 października 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 za-
wieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 360 415 
13 14 375 465 
14 15 410 575 
15  575 1.300 

Trzy osie 
12 17 360 415 
17 19 410 575 
19 21 460 595 
21 23 595 915 
23 25 915 1.420 
25  915 1.420 

Cztery osie i więcej 
12 25 595 600 
25 27 600 940 
27 29 940 1.490 
29 31 1.490 2.205 
31  1.490 2.205 

 
Załacznik Nr 2 

do uchwały Nr XVI/90/07 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 31 października 2007r. 
 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów rów-

nej lub wyższej niż 12 ton 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa cał-

kowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 276 314 
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1 2 3 4 
18 25 314 500 
25 31 582 950 
31  1.270 1.744 

Trzy osie 
12 40 1.120 1.552 
40  1.550 2.292 

 
Załacznik Nr 3 

do uchwały Nr XVI/90/07 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 31 października 2007r. 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa cał-

kowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 186 210 
18 25 210 334 
25  334 580 

Dwie osie 
12 28 190 280 
28 33 555 766 
33 38 766 1.164 
38  1.036 1.530 

Trzy osie 
12 38 610 852 
38  852 1.154 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVI/91/07  
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 31 października 2007r. 

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1,  
art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z ze zm.) oraz art. 5, art. 6 ust. 12, 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 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieru-

chomości w wysokości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,62zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,68zł 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                    poz. 1605, 1606 
Województwa Lubuskiego Nr 121 
 

6242 

od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 0,23zł 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 15,00zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadz nie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 8,00zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 3,70zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 5,35zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej, 

f) budynki gospodarskie trwale związane  
z gruntem zajęte na cele rolnicze - 2,10zł 
od m2 powierzchni użytkowej, 

g) letniskowych - 6,25zł 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. Oprócz zwolnień określonych w art. 7 ust. 1  
i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada 

Gminy Kłodawa zwalnia z podatku od nierucho-
mości: 

1) budynki, budowle i grunty zajęte na działal-
ność wykonywaną przez gminne jednostki bu-
dżetowe; 

2) budynki, budowle i grunty zajęte na działalność 
realizowania zadań w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej dla osób niepełno-
sprawnych; 

3) budowle sieci wodno - kanalizacyjnej wybu-
dowane przez celowe związki gmin i będące 
w ich władaniu. 

§ 3. 1. Pobór podatku od nieruchomości od 
osób fizycznych zarządza się w drodze inkasa. 

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi, 
którzy otrzymywać będą prowizję w wysokości 
10% od zebranej kwoty. 

3. Pobrany podatek od nieruchomości sołtysi 
powinni wpłacać na konto Urzędu Gminy Kłodawa 
w ciągu 3 dni od daty pobrania. 

4. Inkasenci ponoszą odpowiedzialność zgod-
nie z obowiązującymi przepisami za podatek po-
brany i niewpłacony w terminie na konto Urzędu 
Gminy Kłodawa. 

5. Podatnicy mogą wpłacać podatek od nieru-
chomości na konto Urzędu Gminy Kłodawa. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłodawa 
Nr II/10/2006 z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie 
ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XII/98/07  
RADY GMINY ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 31 października 2007r. 

 
w sprawie podatku od nieruchomości 

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

z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

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

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

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 0,20zł od 1m2 powierzch-
ni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,48zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 16,40zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 8,50zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 4,70zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej; 

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

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) grunty wraz z budynkami będące własnością 
Gminy Zielona Góra przeznaczone na działal-
ność jednostek ochrony przeciwpożarowej; 

2) nieruchomości lub ich części stanowiące wła-
sność Gminy Zielona Góra, które nie zostały 
oddane w zarząd, najem, użyczenie, dzierża-
wę bądź nie są użytkowane bezumownie lub  
z innego tytułu prawnego; 

3) grunty zajęte na zieleńce komunalne; 

4) grunty zajęte na cmentarze oraz kaplice po-
sadowione na tych gruntach; 

5) grunty zajęte na boiska sportowe; 

6) grunty i budynki zajęte na prowadzenie dzia-
łalności bibliotecznej w ramach ogólnokrajo-
wej sieci bibliotecznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zielona Góra. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/11/06 Rady Gminy 
Zielona Góra z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie 
podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 111, poz. 1969). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku UrzędoWYm Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2008r. i podlega wywieszeniu na 
tablicach ogłoszeń w sołectwach i tablicy informa-
cyjnej w Urzędzie Gminy Zielona Góra. 

Przewodniczący Rady 
Henryk Walczak 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XII/99/07  
RADY GMINY ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 31 października 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 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transporto-

wych wynoszą rocznie: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 564zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 684zł, 
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c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 792zł, 

d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.008zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej ma-
sy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 
stawki podatku wynoszą: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 15 1.104 1.236 
15  1.236 1.392 

Trzy osie 
12 23 1.104 1.236 
23  1.320 1.728 

Cztery osie i więcej 
12 27 1.104 1.236 
27 29 1.320 1.800 
29  1.872 2.484 

 
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przysto-

sowanego do używania łącznie z naczepą lub 
z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
– 1.080zł; 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przysto-

sowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej ma-
sy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 
stawki podatku wynoszą: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

zespołu pojazdów (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 25 1.320 1.452 
25 31 1.452 1.584 
31  1.644 1.896 

Trzy osie 
12 40 1.740 1.896 
40  1.968 2.484 

 
5) od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego, 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiada-
ją dopuszczalną masę całkowitą: 

- od 7 ton i poniżej 12 - 480zł; 

6) od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolne-
go,które łącznie z pojazdem silnikowym po-
siadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i ro-
dzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
zespołu pojazdów (w tona 

ch) naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 25 528 672 
25  672 792 

Dwie osie 
12 33 792 960 
33 38 960 1.416 
38  1.296 1.872 

Trzy osie 
12 38 792 1.236 
38  1.200 1.392 

 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy: 

- mniejszej niż 30 miejsc – 1.080zł, 

- równej lub wyższej ni 30 miejsc – 1.680zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zielona Góra. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/12/06 Rady Gminy 
Zielona Góra z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Lubuskiego Nr 111, poz. 1970). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego, oraz wywie-
szeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy 
Zielona Góra, oraz na tablicach ogłoszeń w sołec-
twach. 

Przewodniczący Rady 
Henryk Walczak 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR VIII/48/2007  
RADY GMINY WYMIARKI 

 
z dnia 6 listopada 2007r. 

 
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 samorzą-
dzie 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 
następuje: 

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

1) od gruntów: 

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

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 0,12zł od 1m2 powierzchni 
gruntów; 

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
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nie działalności gospodarczej – 17,65zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 2,51zł od 1m2 po-
wierzchni 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 – 4,46zł, 

- za dalsze od 21m2 powierzchni użytko-
wej – 3,15zł, 

e) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 8,82zł od 1m2 

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, 
instytucji kultury i zakładu budżetowego 
Gminy Wymiarki z wyjątkiem budynków, bu-
dowli i gruntów lub ich części wydzierżawio-
nych na prowadzenie działalności gospodar-
czej; 

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

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/13/2006 Rady 
Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2006r. w spra-
wie ustalenia stawek podatku od nieruchomości  
w Gminie Wymiarki. 

§ 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 
Józef Hrynowicki 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR VIII/49/2007  
RADY GMINY WYMIARKI 

 
z dnia 6 listopada 2007r. 

 
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 samorzą-
dzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zmian.) i w oparciu o art. 6 ust. 3 ustawy  
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  
(t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uch-
wala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę żyta przyjmowaną jako 
podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok 
2008 z kwoty 58,29zł do kwoty 35,00zł za 1 kwintal. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwał Nr III/14/2006 Rady 
Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2006r. w spra-
wie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obli-
czenia podatku rolnego. 

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

Przewodniczący Rady 
Józef Hrynowicki  
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UCHWAŁA NR VIII/50/2007  
RADY GMINY WYMIARKI 

 
z dnia 6 listopada 2007r. 

 
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 samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. 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 powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton bez względu na wiek: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 453zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 566zł, 

c) powyżej 9 ton - 680zł; 

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 pneu-

matycznym lub 
zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 161 162 
13 14 162 446 
14 15 446 627 
15  627 1.418 

Trzy osie 
12 17 161 280 
17 19 280 574 
19 21 574 746 
21 23 746 1.149 
23 25 1.149 1.786 
25  1.149 1.786 

Cztery osie i więcej 
12 25 746 757 
25 27 757 1.180 
27 29 1.180 1.873 
29 31 1.873 2.583 
31  1.873 2.583 

 

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton bez 
względu na wiek – 907zł; 

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 za-
leżności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 
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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 zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawie-
szeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
12 18 44 45 
18 25 301 545 
25 31 635 1.042 
31  1.601 1.996 

Trzy osie 
12 40 1.411 1.950 
40  1.950 2.583 

 

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego – 240zł; 

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego, w zależności od liczby osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia: 

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

+ pojazd silnikowy (w tonach) 
Roczna stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

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

równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna oś 
12 18 29 30 
18 25 201 362 
25  362 636 

Dwie osie 
12 28 240 352 
28 33 696 963 
33 38 963 1.464 
38  1.302 1.925 

Trzy osie 
12 38 768 1.068 
38  1.068 1.452 

 
7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 566zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.586zł. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/15/2006r Rady 
Gminy w Wymiarkach z dnia 28 grudnia 2006r. 
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w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych.  

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

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

Przewodniczący Rady 
Józef Hrynowicki 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR VIII/52/2007  
RADY GMINY WYMIARKI 

 
z dnia 6 listopada 2007r. 

 
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wymiarki zasad poboru podatków i ustalenia wynagrodzenia za 

inkaso należności podatkowych 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006r.  
Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 6b ustawy  
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  
(t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o po-
datku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W sołectwach Gminy Wymiarki pobór 
podatków: od nieruchomości, rolny, leśny od osób 
fizycznych dokonywany będzie w drodze inkasa. 

2. Na inkasenta podatków na terenie sołectwa 
wyznacza się: 

- Lubartów i Silno Małe - sołtysa pana Tade-
usza Rynnika, 

- Lubieszów - sołtysa panią Danutę Cytlak, 

- Lutynka - sołtysa pana Jerzego Suknarow-
skiego, 

- Witoszyn Górny - sołtysa pana Jana Subocza, 

- Witoszyn - sołtysa pana Romana Czarkow-
skiego, 

- Wymiarki - sołtysa pana Jana Mazura. 

§ 2. Ustala się prowizję dla inkasentów wy-
mienionych w § 1 pkt 2 w wysokości 10% od zain-
kasowanych kwot podatku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Wymiarki. 

§ 4. 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  
Józef Hrynowicki 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR VIII/53/2007  
RADY GMINY WYMIARKI 

 
z dnia 6 listopada 2007r. 

 
w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,  
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 19 pkt 1 litera a i pkt 2 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące dzienne stawki 
opłaty targowej od dokonujących sprzedaży na 
terenie gminy:  

a) przy sprzedaży w straganach, z samochodu, 
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przyczep, wozów konnych – 16zł, 

b) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, 
skrzynki, wózka ręcznego – 6zł. 

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej  
w drodze inkasa przez Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Witoszynie. 

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso i od-
prowadzenie opłaty targowej na rachunek gminy 
w wysokości 50% zainkasowanej kwoty. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/150/2005 Rady 

Gminy Wymiarki z dnia 24 listopada 2005r. w spra-
wie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty 
targowej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2008r. 

Przewodniczący Rady 
Józef Hrynowicki 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XII/67/07  
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU 

 
z dnia 7 listopada 2007r. 

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

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

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2007r. określoną w komu-
nikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2007r. obniża się z kwoty 

58,29zł za 1q do kwoty 43,00zł za 1q. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Piotr Karalus 

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

1614 
 

UCHWAŁA NR XII/68/07  
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU 

 
z dnia 7 listopada 2007r. 

 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,  
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1, 
ust. 2 i 4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (jedn. 
tekst Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od 

nieruchomości:  

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków od 1m2 powierzchni - 0,62zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha 
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powierzchni - 3,61zł, 

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

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 0,49zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 18,07zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 8,68zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - 3,60zł, 

e) zajętych na prowadzenie działalności w za-
kresie kultury, kultury fizycznej i sportu, 
opieki społecznej, przeciwdziałania alkoho-
lizmowi, bezpieczeństwa publicznego i och-
rony przeciwpożarowej od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 3,43zł, 

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej, statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 4,52zł, 

_______________________________________________ 
l) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/1O6/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transpor-
tu kombinowanego towarów między państwami członkowski-
mi (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 infrastruktu-
ry przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej - wydanie specjalne. 

g) od pozostałych budynków lub ich części 
będących własnością osób fizycznych, któ-
re zdały swoje gospodarstwo w zamian za 
rentę rolniczą od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 3,67zł, 

h) od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej  
- 6,17zł; 

3) od budowli: 

a) służących do odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków, rurociągów i przewodów sieci 
rozdzielczej wody, stacje uzdatniania wody 
ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 - 0,3%, 

b) pozostałych - ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3 – 7 - 2%. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) zwalnia się grunty, budynki i ich części oraz 
budowle i ich części, będące własnością gmi-
ny, z wyjątkiem będących w posiadaniu pod-
miotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4; 

2) budynki, budowle i grunty lub ich części bę-
dące we władaniu jednostek budżetowych, 
instytucji kultury i zakładu budżetowego Gminy 
Jasień z wyjątkiem budynków, budowli i grun-
tów lub ich części wydzierżawionych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej; 

3) grunty i budynki zajęte na zieleńce komunal-
ne i cmentarze; 

4) nieruchomości zajęte na potrzeby straży po-
żarnych. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/255/06 Rady 
Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 października 2006r. 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieru-
chomości. 

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

§ 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 Karalus 
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1615 
 

DECYZJA  
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  

NR OSZ-4210-52(11)/2007/585/V/BK 
 

z dnia 8 listopada 2007r. 
 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 
pkt 2 i art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy  
z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, 
Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007r. 
Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, 
Nr 130, poz. 905) oraz na podstawie art. 104 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowa-
nia administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,  
poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,  
z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660,  
z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r. Nr 64,  
poz. 565 i Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 września 2007r. 
ARCTIC PAPER KOSTRZYN Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Kostrzynie n/Odrą posiadającego: 

1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 
0000082646; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 598-0 
-03-701, 

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębior-
stwem energetycznym” 

postanawiam 

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez 
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą 
załącznik do niniejszej decyzji; 

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła 
na okres do dnia 31 marca 2009r. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, na wniosek ARCTIC PAPER 
KOSTRZYN S.A. z siedzibą w Kostrzynie n/Odrą, 
posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła  
z dnia 12 listopada 1998r. Nr WCC/613/585/U/1/98/AS 
(zmienioną decyzjami: z dnia 25 lutego 2003r.  
Nr WCC/613A/585/W/1/2003/KJ, z dnia 12 lipca 2004r. 
Nr WCC/613B/585/W/OSZ/2004/BSt, z dnia 12 stycznia 
2006r. Nr WCC/613C/585/W/OSZ/2006/ZD), w dniu  
10 września 2007r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy 
dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energe-
tyczne. 

W trakcie postępowania administracyjnego Przed-
siębiorstwo energetyczne było wzywane przez 
Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złożenia 

wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami  
z dnia 11 września 2007r., z dnia 20 września 
2007r. oraz z dnia 9 października 2007r. Odpowie-
dzi Przedsiębiorstwa energetycznego wpłynęły do 
Oddziału Terenowego URE w dniach: 17 września 
2007r., 5 października 2007r. oraz 18 października 
2007r. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energe-
tyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne posiadają-
ce koncesje na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie wytwarzania ciepła, przesyłania 
i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem ustala 
taryfę dla ciepła, która podlega zatwierdzeniu 
przez Prezesa URE. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na 
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, 
że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało 
taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 
ust. 1 - 5 ustawy – Prawo energetyczne oraz  
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki  
z dnia 9 października 2006r. w sprawie szczegóło-
wych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2006r. 
Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części decy-
zji „rozporządzeniem taryfowym”. 

Ceny ciepła skalkulowane zostały przez Przedsię-
biorstwo energetyczne na podstawie uzasadnio-
nych kosztów prowadzenia działalności gospodar-
czej, zaplanowanych dla pierwszego roku stoso-
wania taryfy. Ocena tych kosztów została dokona-
na zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowe-
go, na podstawie porównania uzasadnionych jed-
nostkowych kosztów planowanych dla pierwszego 
roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednost-
kowymi kosztami wynikającymi z kosztów ponie-
sionych w roku kalendarzowym poprzedzającym 
pierwszy rok stosowania taryfy. 

Okres obowiązywania taryfy zgodnie z wnioskiem 
strony wyrażonym w piśmie z dnia 3 października 
2007r. L.dz. EN/ZW/07/25 został określony do dnia 
31 marca 2009r., co umożliwi weryfikację kosztów 
stanowiących podstawę ustalenia cen ciepła po 
upływie terminu ich stosowania. 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak  
w sentencji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorcy przysłu-
guje odwołanie do Sądu Okręgowego w War-
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szawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów - za moim pośrednictwem, w termi-
nie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia 
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania 
cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość 
wymaganiom przepisanym dla pisma proce-
sowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej 
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przyto-
czenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także zawierać wnio-
sek o uchylenie albo zmianę decyzji – w cało-
ści lub części (art. 47949 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego). 

3. Odwołanie należy przesłać na adres Północno 
- Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu 
Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie  
- ul. Żubrów 3, 71 - 617 Szczecin. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku  
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo 
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do 
ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energe-
tycznego w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

5. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo 
energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne 
wprowadza taryfę do stosowania nie wcze-
śniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Dyrektor Północno – Zachodniego  

Oddziału Terenowego URE 
z siedzibą w Szczecinie  

Witold Kępa 

Załącznik  
do decyzji Prezesa URE 

Nr OSZ-4210-52(11)/2007/585/V/BK 
z dnia 8 listopada 2007r. 

Taryfa dla ciepła 

Część 1 

Informacje ogólne 

1. Taryfa zawiera ceny ciepła dostarczanego 
odbiorcom przez przedsiębiorstwo ARCTIC 
PAPER KOSTRZYN S.A. w Kostrzynie n/Odrą 
działające na podstawie koncesji na wytwa-
rzanie ciepła, udzielonej decyzją Prezesa URE 
w dniu 12 listopada 1998r. Nr WCC/613/585/U/ 
1/98/AS (zmieniona decyzją Prezesa URE  
w dniu 25 lutego 2003r. Nr WCC/613A/585/W/ 
1/2003/KJ).  

2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu  
w szczególności postanowień: 

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 
z późniejszymi zmianami); 

2) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pra-
cy z dnia 9 października 2006r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kal-
kulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopa-
trzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423), 
zwanego w dalszej części taryfy „rozpo-
rządzeniem taryfowym”; 

3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegóło-
wych warunków funkcjonowania syste-
mów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 91), 
zwanego w dalszej części taryfy „rozpo-
rządzeniem przyłączeniowym”. 

3. Określone w taryfie ceny ciepła stosuje się 
dla poszczególnych grup odbiorców odpo-
wiednio do zakresu usług świadczonych dla 
tych odbiorców w zależności od źródła zasila-
nia. 

4. Użyte w taryfie pojęcia i skróty oznaczają:  

- sprzedawca – Arctic Paper Kostrzyn S.A.  
- przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza-
jące odbiorcy ciepło na podstawie umowy 
sprzedaży ciepła zawartej z tym odbiorcą, 

- odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub po-
biera ciepło na podstawie umowy ze sprze-
dawcą, 

- sezon grzewczy – okres, w którym warunki 
atmosferyczne powodują konieczność cią-
głego dostarczania ciepła w celu ogrzewa-
nia obiektów, 

- źródło ciepła – połączone ze sobą urządze-
nia lub instalacje służące do wytwarzania 
ciepła, 

- układ pomiarowo – rozliczeniowy – do-
puszczony do stosowania zgodnie z od-
rębnymi przepisami, zespół urządzeń, słu-
żących do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła, których wskazania stano-
wią podstawę do obliczenia należności  
z tytułu dostarczania ciepła, 

- zamówiona moc cieplna – ustaloną przez 
odbiorcę największą moc cieplną, jaka  
w ciągu roku występuje w danym obiekcie 
dla warunków obliczeniowych, która zgod-
nie z warunkami technicznymi oraz wyma-
ganiami technologicznymi dla tego obiek-
tu jest niezbędna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania 
normatywnej temperatury i wymiany 
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powietrza w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury 
ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub 
instalacji, 

- warunki obliczeniowe: 

- obliczeniową temperaturę powietrza at-
mosferycznego określoną dla strefy klima-
tycznej w której zlokalizowane są obiekty, 

do których jest dostarczane ciepło, 

- normatywną temperaturę ciepłej wody. 

Część 2 

Podział odbiorców na grupy 

Uwzględniając miejsce dostarczania ciepła podział 
odbiorców na grupy przedstawia się następująco: 

 
Tabela 2.1. 
 

Grupa odbiorców Charakterystyka odbiorców 
A 
 

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci pary. Miej-
scem dostarczania ciepła są układy pomiarowo 
- rozliczeniowe za kolektorem rozdzielającym  
w turbinowni. 

B 
 

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej 
wody. Miejscem dostarczania ciepła są układy 
pomiarowo - rozliczeniowe za kolektorem rozdzie-
lającym za wymiennikownią. 

 
Część 3 

Rodzaje oraz wysokość cen 

3. 1. Ceny dla odbiorców grupy A. 

Tabela 3. 1. 

Rodzaje cen j.m. Ceny 
L.p. 

  Netto Brutto* 
zł/MW/rok 49625,26 60542,82 

1 Cena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MW/m-c   4135,44   5045,24 

2 Cena ciepła zł/GJ        17,60       21,47 
3 Cena nośnika ciepła zł/m3          9,42       11,49 

 
     * Ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 

 
3. 2. Ceny dla odbiorców grupy B. 
 
Tabela 3. 2. 
 

Rodzaje cen j.m. Ceny 
L.p. 

  Netto Brutto* 
zł/MW/rok 39259,10 47896,11 

1 Cena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MW/m-c   3271,59    3991,34 

2 Cena ciepła zł/GJ       21,44        26,15 
3 Cena nośnika ciepła zł/m3          9,42        11,49 

 
     * Ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
 

Część 4 

Zasady obliczania opłat 

1. Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc 
cieplną, pobierana w każdym miesiącu sta-
nowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 

1/12 rocznej ceny za zamówioną moc cieplną 
dla danej grupy taryfowej.  

2. Opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, 
w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi ilo-
czyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na 
podstawie odczytów wskazań układu pomia-
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rowo - rozliczeniowego zainstalowanego na 
przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrz-
nych instalacji odbiorczych, albo w innych 
miejscach rozgraniczenia eksploatacji urzą-
dzeń i instalacji określonych w umowach oraz 
ceny ciepła dla danej grupy taryfowej. 

3. Opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy 
miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika 
ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła 
dostarczonego do napełniania i uzupełnienia 
ubytków wody w instalacjach odbiorczych, 
ustalonej na podstawie odczytów wskazań 
układu pomiarowo - rozliczeniowego zainsta-
lowanego w węźle cieplnym oraz ceny nośni-
ka ciepła dla danej grupy taryfowej. 

Część 5 

Warunki stosowania cen 

1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny, są stoso-
wane przy zachowaniu standardów jako-
ściowych obsługi odbiorców, które zostały 
określone w rozdziale 6 rozporządzenia przy-
łączeniowego. 

2. W przypadkach: 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawi-
dłowych wskazań układu pomiarowo - roz-
liczeniowego, 

- niedotrzymania przez strony warunków 
umowy sprzedaży ciepła, 

- udzielania bonifikat i naliczania upustów 
przysługujących odbiorcy, 

- nielegalnego poboru ciepła, 

stosuje się odpowiednio postanowienia określone 
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

Część 6 

Zasady wprowadzania zmian cen 

Zasady wprowadzania zmian cen  

1. O zmianie cen ciepła sprzedawca powiadomi 
odbiorcę pisemnie, co najmniej 14 dni przed 
wprowadzeniem nowych cen.  

2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania 
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie póź-
niej niż 45 dnia od dnia jej opublikowania  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lu-
buskiego.  

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

1616 
 

POROZUMIENIE 
 

z dnia 31 października 2007r. 
 

pomiędzy Powiatem Międzyrzeckim reprezento-
wanym przez:  

Grzegorza Gabryelskiego – Starostę i Remigiusza 
Lorenza – Wicestarostę  

i Gminą Przytoczna reprezentowaną przez Tade-
usza Jasionka – Wójta Gminy 

zawarte w dniu 31 października 2007r. 

w sprawie rozwiązania porozumienia. 

Działając na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592  

z późn. zm.) strony postanawiają, co następuje: 

1. Z dniem 1 listopada 2007r. rozwiązuje się 
porozumienie zawarte w dniu 8 maja 2002 r. po-
między Powiatem Międzyrzeckim i Gminą Przy-
toczna w sprawie powierzenia prowadzenia szkol-
nego schroniska młodzieżowego (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Lubuskiego Nr 55, poz. 672). 

2. Porozumienie sporządzono w 5 jednobrz-
miących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron 
oraz 1 do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
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