
Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 1644 
Województwa Lubuskiego Nr 114 

 

7953 

§ 3. Ilekroć w planie używa się określeń, takich 
jak: 

1) dach symetryczny - należy przez to rozumieć 
dach o jednakowym kącie nachylenia oraz sy-
metrii układu połaci; 

2) emisja zanieczyszczeń - należy przez to rozu-
mieć zanieczyszczenia wód, powietrza i gleb 
oraz hałas, związane z użytkowaniem obiek-
tów budowlanych i zainstalowanych w obrę-
bie terenów instalacji i urządzeń; 

3) gabaryty obiektu - należy przez to rozumieć 
zasadnicze wymiary obiektu budowlanego, okre-
ślające jego szerokość, długość i wysokość; 

4) linia rozgraniczająca - należy przez to rozu-
mieć obowiązującą linię rozgraniczającą tereny 
o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach za-
gospodarowania, której przebieg określony na 
rysunku planu ma charakter wiążący; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy - należy przez 
to rozumieć linie, których nie może przekro-
czyć żadna z części budowanego lub rozbudo-
wanego obiektu; 

6) obowiązujące linie zabudowy - należy przez to 
rozumieć linie, wyznaczające frontowe elewa-
cje budowanego lub rozbudowanego obiektu; 

7) przeznaczenie terenu - należy przez to rozu-
mieć określony dla danego terenu podstawowy 
sposób jego użytkowania; 

8) teren - należy przez to rozumieć wydzielony 
liniami rozgraniczającymi obszar, o określonym 
w planie podstawowym sposobie przeznacze-
nia, oznaczony odpowiednim symbolem; 

9) tereny przeznaczone pod realizację celów pu-
blicznych - należy przez to rozumieć tereny wy-
dzielone pod drogi publiczne, tereny przezna-
czone pod przewody i urządzenia służące do 
przesyłania płynów, pary, gazów i energii elek-
trycznej, lokalizacji obiektów i urządzeń nie-
zbędnych do korzystania z tych przewodów  
i urządzeń; tereny przesyłania ścieków; tereny 
urzędów i organów władzy, administracji, a tak-
że domów opieki społecznej; 

10) uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawi-
ska o negatywnym wpływie na warunki życia 
mieszkańców lub stan środowiska przyrodni-
czego, w tym m.in.: zanieczyszczenia powie-
trza wód i gleby, hałas, wibracje, promienio-
wanie niejonizujące i in.; 

11) układ dachu - należy przez to rozumieć usta-
lony przebieg najdłuższego odcinka kalenicy 
dachu dwuspadowego od strony linii zabudo-
wy, ulicy lub ciągu pieszego; 

12) zabudowa - należy przez to rozumieć budynki 
lub zespoły budynków oraz inne obiekty ku-

baturowe. 

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny 
przeznaczone na cele rozwoju funkcji mieszkanio-
wo - usługowej, mieszkaniowej i usługowej, tere-
ny zieleni oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej. 

2. W obszarze objętym planem wydziela się te-
reny zabudowy mieszkaniowej, o funkcjach oznaczo-
nych na rysunku następującymi symbolem MN. 

3. W obszarze objętym planem wydziela się te-
reny zabudowy usługowej, o funkcjach oznaczo-
nych na rysunku następującymi symbolami: 

1) U - dla terenów zabudowy usługowej; 

2) UT - dla terenów zabudowy usług turystyki; 

3) US – dla terenów sportu i rekreacji. 

4. W obszarze objętym planem wydziela się te-
reny zabudowy techniczno - produkcyjnej oznaczo-
nych na rysunku następującymi symbolami: 

1) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów, 
magazynów; 

2) PG – tereny eksploatacji powierzchniowej. 

5. W obszarze objętym planem wydziela się te-
reny zieleni, o funkcjach oznaczonych na rysunku 
następującymi symbolami: 

1) ZP - dla terenów zieleni urządzonej i parków, 
towarzyszących terenom zabudowy usługowej 
lub terenom głównych placów; 

2) ZI - dla terenów zieleni urządzonej izolacyjnej; 

3) ZL - dla terenów lasów i dolesień. 

6. W obszarze objętym planem wydziela się te-
reny komunikacji, o funkcjach oznaczonych na ry-
sunku następującymi symbolami: 

1) KDG - dla terenów drogi głównej; 

2) KDD - dla terenów ulic, dróg dojazdowej; 

3) KDW - dla terenów ulic, dróg wewnętrznych; 

4) KP - dla terenów komunikacji pieszej; 

5) KSs - dla terenów stacji benzynowej; 

6) KSp - dla terenów parkingów; 

7) KDX - dla terenów komunikacji pieszej i rowe-
rowej. 

7. W obszarze objętym planem wydziela się te-
reny infrastruktury technicznej oznaczonych na ry-
sunku następującymi symbolami: 

1) E – dla terenów elektroenergetyki; 

2) T – dla terenów telekomunikacji. 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 1644 
Województwa Lubuskiego Nr 114 

 

7954 

Dział II 

Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 1 

Tereny zabudowy i usługowej, zieleni urządzonej, 
komunikacji pieszej oraz tereny parkingów na  
dz. Nr 506/1, 507/3 i 507/4 w Krzeszycach 

§ 5. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1.1 U i .1.2 U plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) tereny usług, w tym: usług handlu, gastro-
nomii, turystyki i kultury, 

b) dopuszcza się wprowadzenie mieszkalnic-
twa, jako funkcji towarzyszącej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 

a) dopuszczenie wprowadzenia indywidualnie 
zaprojektowanych budynków z wyekspo-
nowaniem elewacji frontowych od strony 
pobliskiego ronda, 

b) nakaz zastosowania stonowanej, zharmo-
nizowanej kolorystyki elewacji budynków 
tworzących ciąg zabudowy, 

c) nakaz stosowania kolorystyki pokryć dacho-
wych w odcieniach czerwieni lub brązu, 

d) w nowoprojektowanych obiektach nakaz sto-
sowania dachówki, jako pokrycia połaci da-
chowych, 

e) dopuszczenie budowy nowych elementów 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, 
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, ga-
zowych, elektroenergetycznych i telekomu-
nikacyjnych, 

f) dopuszcza się wydzielenie w obiektach usłu-
gowych pojedynczych mieszkań o powierz-
chni użytkowej nie przekraczającej 30% po-
wierzchni użytkowej całego obiektu; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) w celu eliminacji lokalnych zanieczyszczeń 
powietrza dopuszcza się wprowadzanie eko-
logicznych, alternatywnych paliw, takich jak 
gaz, olej opałowy lub innych odnawialnych 
źródeł energii, 

b) nakaz odprowadzania ścieków jedynie po-
przez gminą sieć kanalizacji sanitarnej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie 
ustala się nakazów, zakazów i ograniczeń w tym 
zakresie; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) dopuszczenie stosowania tablic reklamo-
wych, naściennych i wolnostojących, umie-
szczonych do wysokości stropu I kondy-
gnacji nadziemnej, 

b) nakaz ujednoliconego zagospodarowania 
otoczenia planowanej zabudowy z indywi-
dualnie zaplanowanymi elementami małej 
architektury, m. in. ławkami i murkami oraz 
oświetleniem, 

c) nakaz zastosowania ujednoliconych form  
i materiałów przy wprowadzaniu nowych 
nawierzchni chodników i przejść, w nawią-
zaniu do zmodernizowanych nawierzchni 
w bezpośrednim sąsiedztwie; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy: 

a) nakaz uwzględniania wskazanych na rysun-
ku planu przebiegów nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy, 

b) ograniczenie powierzchni zabudowy: 

- dla terenu 1.1 U do 800m², 

- dla terenu 1.2 U do 400m², 

c) nakaz stosowania w nowoprojektowanych 
obiektach usługowych dachów dwuspado-
wych lub wielospadowych o nachyleniu po-
łaci dachu w zakresie 30º - 45º, 

d) nakaz usytuowania kalenicy prostopadle 
lub równolegle do frontu działki, 

e) dopuszcza się stosowanie lukarn oraz okien 
dachowych, 

f) ograniczenie wysokości zabudowy do 12m, 
liczonej od poziomu terenu do kalenicy, 

g) ograniczenie ilości kondygnacji nowych bu-
dynków do trzech kondygnacji nadziemnych 
(z kondygnacją poddasza włącznie), 

h) ograniczenie wydzielanych powierzchni - po-
mieszczeń usługowych (w tym powierzchni 
sprzedaży) do 90% powierzchni użytkowej 
obiektu,  

i) ograniczenie wydzielonej powierzchni dla 
jednego pomieszczenia usługowego mak-
symalnie do 100m², 

j) ograniczenie maksymalnego wskaźnika in-
tensywności zabudowy do: 

- dla terenu 1.1 U do 2,5, 

- dla terenu 1.2 U do 2; 
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7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem: 

a) nakaz zapewnienia obsługi komunikacyjnej  
z przyległych dróg publicznych, 

b) dopuszczenie wydzieleń nowych działek przy 
zachowaniu: 

- minimalnej powierzchni działki 100m²; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

a) zakaz prowadzenia, w ramach usług działal-
ności uciążliwych w rozumieniu przepisów 
ustawy o ochronie środowiska; 

9) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania urządzania i użytkowania terenów: do-
puszczenie tymczasowego sposobu wykorzy-
stania niezabudowanych terenów, jako placu 
targowego do czasu wprowadzenia funkcji te-
renu wskazanej w planie. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1.3 ZP plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzo-
nej i komunikacji pieszej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 

a) dopuszczenie wprowadzenia zmodyfikowa-
nego układu urządzonej zieleni wysokiej i ni-
skiej, 

b) dopuszczenie wprowadzania utwardzonych 
ciągów pieszych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 60% powierzchni 
działki, 

b) dopuszczenie wkomponowania nowych ele-
mentów zieleni wysokiej w istniejący układ 
zieleni; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie usta-
la się nakazów i ograniczeń w tym zakresie; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconych form  
i materiałów przy wprowadzaniu nowych 
nawierzchni chodników, 

b) dopuszczenie wprowadzenia indywidualne-
go układu oświetlenia; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-

scowym: dopuszcza się podział nieruchomo-
ści; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów: 
dopuszczenie istniejącego sposobu wykorzy-
stania terenu, jako placu targowego. 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1.4 ZI plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni izolacyj-
nej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 

a) dopuszczenie wprowadzenia zmodyfikowa-
nego układu urządzonej zieleni wysokiej  
i niskiej, 

b) dopuszczenie wprowadzania elementów urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, takich jak 
przyłącza elektroenergetyczne, wodociągo-
we, kanalizacyjne i telekomunikacyjne; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 80% powierzchni 
działki, 

b) dopuszczenie wkomponowania nowych ele-
mentów zieleni wysokiej w istniejący układ 
zieleni; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie usta-
la się nakazów i ograniczeń w tym zakresie; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: dopuszczenie wpro-
wadzenia urządzeń oświetlenia; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym: dopuszcza się podział nieruchomo-
ści; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: do-
puszczenie istniejącego sposobu wykorzysta-
nia terenu do czasu powstania inwestycji. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1.5 KSp i 1.6 KSp plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: teren komunikacji samo-
chodowej - tereny parkingów; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 

a) nakaz wprowadzania ujednoliconego układu 
nawierzchni, 

b) dopuszczenie wprowadzania obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci 
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elektroenergetycznych kanalizacyjnych, wo-
dociągowych, telekomunikacyjnych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: nie ustala się nakazów  
i ograniczeń w tym zakresie; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakre-
sie; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconych form  
i materiałów przy wprowadzaniu nowych 
nawierzchni chodników, 

b) dopuszczenie wprowadzenia indywidualne-
go układu oświetlenia oraz elementów małej 
architektury; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym: dopuszcza się podział nieruchomo-
ści; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów: 
dopuszczenie istniejącego sposobu wykorzy-
stania terenu do czasu powstania inwestycji. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1.7 KP plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji pie-
szej z dopuszczeniem wprowadzania zieleni 
urządzonej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 

a) dopuszczenie wprowadzenia zmodyfikowa-
nego układu urządzonej zieleni wysokiej  
i niskiej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 60% powierzchni 
działki, 

b) dopuszczenie wkomponowania nowych ele-
mentów zieleni wysokiej, w istniejący układ 
zieleni; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconych form  
i materiałów przy wprowadzaniu nowych 
nawierzchni chodników, 

b) dopuszczenie wprowadzenia indywidualne-
go układu oświetlenia; 

c)  

5) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: do-
puszczenie istniejącego sposobu wykorzysta-
nia terenu, jako placu targowego. 

6. Zasilanie w energię elektryczną terenu wykonać 
z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV Krze-
szyce Wieś S-5019 lub Krzeszyce Szkoła S-5384. 

Rozdział 2 

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 
zieleni parkowej i komunikacji samochodowej  

na dz. 444/1 w Krzeszycach 

§ 6. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 2.2 MN, 2.3 MN, 2.4 MN, 2.5 
MN, 2.6 MN i 2.7 MN - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 

a) wprowadzanie nowej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w formie wolnosto-
jącej, w lokalizacjach wskazanych na rysun-
ku planu Nr 2 obowiązującymi liniami zabu-
dowy, 

b) dopuszczenie wznoszenia budynków go-
spodarczych, w tym garaży, w skali i for-
mie architektonicznej dopasowanej do bu-
dynku mieszkalnego, 

c) utrzymania stonowanej kolorystyki elewa-
cji budynków tworzących ciągi zabudowy, 

d) nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach: 

- czerwieni, 

- brązu, 

- szarości, 

e) dopuszczenie wprowadzania nieuciążliwych 
usług, jako funkcji towarzyszących, 

f) zakaz budowy więcej niż jednego budynku 
mieszkalnego na jednej wydzielonej dział-
ce, 

g) dopuszczenie budowy nowych elementów 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, 
kanalizacyjnych, elementów kanalizacji de-
szczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji 
transformatorowych, sieci i przyłączy energe-
tycznych, central telefonicznych, sieci i przy-
łączy telekomunikacyjnych, 

h) dla obszarów 2.5 MN oraz 2.7 MN wpro-
wadza się zabezpieczenia (ekrany akustycz-
ne) przed oddziaływaniem hałasu i wibracji 
od planowanej obwodnicy Krzeszyc; 
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3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 30% powierzchni 
działki, 

b) dopuszczenie uporządkowania gospodarki 
cieplnej poprzez modernizację istniejącego 
systemu ogrzewania albo wprowadzanie 
alternatywnych źródeł energii, 

c) zakaz przekraczania standardów jakości śro-
dowiska poza granicami terenu, do którego 
jego właściciel (inwestor) ma tytuł prawny; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakre-
sie, 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy: 

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu ro-
bót budowlanych przebiegów nieprzekraczal-
nych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) ograniczenie wysokości zabudowy do 10m, 

c) ograniczenie ilości kondygnacji rozbudo-
wywanych budynków do dwóch kondygna-
cji nadziemnych (z kondygnacją poddasza 
włącznie), 

d) nakaz stosowania dachów o nachyleniu po-
łaci w zakresie: 

- od 30o do 45o (dla budynków mieszkal-
nych), 

- od 15o do 45o (dla garaży i obiektów go-
spodarczych), 

e) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowy w obrębie działki budowlanej do 
250m2 (liczonej łącznie dla budynku miesz-
kalnego i budynków gospodarczych, gara-
ży), 

f) ograniczenie wskaźnika zabudowy do 0,3, 

g) ograniczenie dopuszczalnej długości elewa-
cji frontowej budynków do 15m, 

h) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wy-
dzielonych w budynkach mieszkalnych lo-
kali usługowych do 30% ich powierzchni 
użytkowej,  

i) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla 
pojazdów właścicieli w obrębie posesji,  

j) nakaz usytuowania kalenic nowoprojekto-
wanych obiektów prostopadle lub równo-

legle do frontu działki,  

k) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograni-
czenie ich wysokości do 1,80m oraz dopusz-
czenie stosowania elementów betonowych 
do budowy ogrodzeń, wyłącznie w formie 
słupów i podmurówek; 

6) szczegółowe zasady i warunki podziału nieru-
chomości objętych planem: 

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
budowlanych przy zachowaniu: 

- minimalnej powierzchni działki budow-
lanej 1.000m2, 

- minimalnej szerokości frontu działki bu-
dowlanej 20m, 

- w przypadku budowy obiektu mieszkal-
nego w zabudowie bliźniaczej dopuszcza 
się podział działki, na której będzie taki 
budynek na dwie działki o powierzchni 
mniejszej niż 1.000m², 

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
o powierzchni mniejszej niż określona pla-
nem dla potrzeb lokalizacji urządzeń infra-
struktury technicznej oraz jako poszerzeń 
pasów drogowych; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów: 
dopuszczenie istniejącego sposobu wykorzy-
stania terenu do czasu powstania inwestycji. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 2.8 U i 2.9 U plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny usług nieuciąż-
liwych, w tym usług handlu, gastronomii; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 

a) dopuszczenie wprowadzenia indywidual-
nie zaprojektowanych budynków z wyeks-
ponowaniem elewacji frontowych, 

b) nakaz zastosowania stonowanej, zharmo-
nizowanej kolorystyki elewacji budynków, 

c) nakaz stosowania kolorystyki pokryć dacho-
wych w odcieniach czerwieni lub brązu, 

d) w nowoprojektowanych obiektach nakaz sto-
sowania dachówki, jako pokrycia połaci da-
chowych, 

e) dopuszczenie budowy nowych elementów 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, 
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, ga-
zowych, elektroenergetycznych i telekomu-
nikacyjnych, 

f) dopuszcza się wydzielenie w obiektach usłu-
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gowych pojedynczych mieszkań o powierz-
chni użytkowej nieprzekraczającej 30% po-
wierzchni użytkowej całego obiektu; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) w celu eliminacji lokalnych zanieczyszczeń 
powietrza dopuszcza się wprowadzanie eko-
logicznych, alternatywnych paliw, takich jak 
gaz, olej opałowy lub innych odnawialnych 
źródeł energii, 

b) nakaz odprowadzania ścieków jedynie po-
przez gminą sieć kanalizacji sanitarnej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie usta-
la się nakazów, zakazów i ograniczeń w tym 
zakresie; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) dopuszczenie stosowania tablic reklamo-
wych, naściennych i wolnostojących, umiesz-
czonych do wysokości stropu I kondygnacji 
nadziemnej, 

b) nakaz ujednoliconego zagospodarowania 
otoczenia planowanej zabudowy z indywi-
dualnie zaplanowanymi elementami małej 
architektury, m.in. ławkami i murkami oraz 
oświetleniem, 

c) nakaz zastosowania ujednoliconych form  
i materiałów przy wprowadzaniu nowych 
nawierzchni chodników i przejść, w nawią-
zaniu do zmodernizowanych nawierzchni 
w bezpośrednim sąsiedztwie; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy: 

a) nakaz uwzględniania wskazanych na rysun-
ku planu przebiegów nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy, 

b) ograniczenie powierzchni zabudowy: 

- dla terenu 2.8 U do 300m², 

- dla terenu 2.9 U do 350m², 

c) nakaz stosowania w nowoprojektowanych 
obiektach usługowych dachów dwuspado-
wych lub wielospadowych o nachyleniu po-
łaci dachu w zakresie 30º - 45º, 

d) nakaz usytuowania kalenicy prostopadle lub 
równolegle do frontu działki, 

e) dopuszcza się stosowanie lukarn oraz okien 
dachowych, 

f) ograniczenie wysokości zabudowy do 10m, 

liczonej od poziomu terenu do kalenicy, 

g) ograniczenie ilości kondygnacji nowych bu-
dynków do trzech kondygnacji nadziemnych 
(z kondygnacją poddasza włącznie), 

h) ograniczenie wydzielanych powierzchni - po-
mieszczeń usługowych (w tym powierzchni 
sprzedaży) do 90% powierzchni użytkowej 
obiektu,  

i) ograniczenie maksymalnego wskaźnika in-
tensywności zabudowy do: 2,0; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem: 

a) nakaz zapewnienia obsługi komunikacyjnej  
z przyległych dróg publicznych, 

b) dopuszczenie wydzieleń nowych działek przy 
zachowaniu: 

- minimalnej powierzchni działki 250m²; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

a) zakaz prowadzenia w ramach usług uciążli-
wych w rozumieniu przepisów ustawy o och-
ronie środowiska; 

9) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania urządzania i użytkowania terenów: nie 
ustala się tymczasowego użytkowania terenu. 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 2.10 ZP, 2.11 ZP, 2.12 ZP, 2.13 ZP,  
2.14 ZP i 2.15 ZP plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzo-
nej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: dopuszczenie wprowadzenia zmodyfiko-
wanego układu urządzonej zieleni wysokiej i ni-
skiej oraz systemu alejek i placyków; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 80% powierzchni 
działki, 

b) dopuszczenie wkomponowania nowych ele-
mentów zieleni wysokiej w istniejący układ 
zieleni; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconych form 
i materiałów przy wprowadzaniu nowych 
nawierzchni chodników, 

b) dopuszczenie wprowadzenia indywidualne-
go układu oświetlenia; 
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5) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym: dopuszcza się podział nieruchomo-
ści; 

6) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów: 
dopuszczenie istniejącego sposobu wykorzy-
stania terenu do czasu powstania inwestycji. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku sym-
bolem 2.16 ZI plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni izolacyj-
nej; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 80% powierzchni 
działki, 

b) dopuszczenie wkomponowania nowych ele-
mentów zieleni wysokiej w istniejący układ 
zieleni; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: zakaz wprowadzania jakiejkol-
wiek zabudowy. 

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2.1 ZL i 2.17 ZL - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny lasów; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania istniejących form użyt-
kowania leśnego, 

b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 90% powierzchni; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: zakaz wprowadzania jakiejkol-
wiek zabudowy. 

6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 2.19 KDG - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji dro-
gowej - drogi głównej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconych form  
i materiałów w zastosowaniu nowych na-
wierzchni, 

 

 

b) dopuszczenie wprowadzenia indywidualne-
go układu oświetlenia; 

4) szerokość w liniach rozgraniczających 25m; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy: nakaz zastosowa-
nia szerokości jezdni ulicy w każdym kierunku 
2 x 3,5m; 

6) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: dopuszczenie wprowadzania 
w liniach rozgraniczających drogi liniowych 
układów zieleni wysokiej i izolacyjnej, stanowią-
cych ekrany akustyczne dla ochrony przed nad-
miernym hałasem terenów zabudowy mieszka-
niowej i usługowej, o ile nie koliduje to z bez-
pieczeństwem ruchu i z uwzględnieniem lokal-
nych warunków siedliskowych, doboru gatun-
ków właściwych dla możliwości przestrzennych 
wprowadzenia tej zieleni oraz przebiegu sieci 
uzbrojenia. 

7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 2.20 KDD - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji dro-
gowej - ulicy dojazdowej; 

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconych form  
i materiałów w zastosowaniu nowych na-
wierzchni, 

b) dopuszczenie wprowadzenia indywidualne-
go układu oświetlenia; 

3) szerokość w liniach rozgraniczających 10m; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy: nakaz zastosowa-
nia szerokości jezdni 2 x 2,5m oraz chodni-
ków. 

8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 2.21 KDW, 2.22 KDW - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji dro-
gowej - ulic wewnętrznych; 

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconych form  
i materiałów w zastosowaniu nowych na-
wierzchni, 

b) dopuszczenie wprowadzenia indywidualne-
go układu oświetlenia, 
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3) szerokość w liniach rozgraniczających 8m; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy: nakaz zastosowa-
nia szerokości jezdni 2 x 2,5m oraz obustron-
nych chodników o szerokości 1,5m. 

9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 2.23 KP, 2.24 KP, 2.25 KP - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji pie-
szej (ciągi piesze); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: nakaz wprowadzania ujednoliconego ukła-
du nawierzchni; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: nakaz wprowadzenia kom-
ponowanego układu zieleni wysokiej, przy za-
chowaniu odpowiedniej swobody ruchu pie-
szych oraz dojazdu pojazdów uprzywilejowa-
nych; 

4) szerokość w liniach rozgraniczających 4m - 8m; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconych form  
i materiałów przy wprowadzaniu nawierzch-
ni chodników, 

b) dopuszczenie wprowadzenia indywidualne-
go układu oświetlenia. 

10. Dla systemu sieci energetycznych, dla te-
renu oznaczonego symbolem 2.18 E plan ustala: 
dla planowanych elementów sieci energetycznych: 

a) dopuszczenie budowy nowych sieci ener-
getyki, powiązanych z istniejącymi siecia-
mi energetycznymi, 

b) zasilanie w energię elektryczną terenu ob-
jętego planem z istniejącej stacji transfor-
matorowej, znajdującej się poza obszarem 
planu i z nowoprojektowanej słupowej stacji 
transformatorowej 15/0,4kV zlokalizowanej 
w obrębie obszaru 2.18 E w pasie technicz-
nym drogi – nie należy wydzielać działki, 

c) dopuszczenie budowy nowych, wbudowa-
nych w projektowane obiekty stacji trans-
formatorowych oraz linii średniego i ni-
skiego napięcia, w przypadku wzrostu za-
potrzebowania na energię elektryczną, 

d) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15kV 
do utrzymania po istniejącej trasie z wy-
dzielonym korytarzem technicznym. 

 

 

Rozdział 3 

Tereny obiektów produkcyjnych, składów, maga-
zynów oraz zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej, zieleni izolacyjnej i komunikacji samocho-
dowej na dz. 64/2, 60, 59/1, 83/2, 69/2, 68/5, 68/6  

w Karkoszowie 

§ 7. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 3.1 MN, 3.2 MN, 3.3 MN, 3.4 MN 
- plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 

a) wprowadzanie nowej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w formie wolnosto-
jącej, w lokalizacjach wskazanych na rysun-
ku planu Nr 3 obowiązującymi liniami za-
budowy, 

b) dopuszczenie wznoszenia budynków go-
spodarczych, w tym garaży w skali i formie 
architektonicznej dopasowanej do budyn-
ku mieszkalnego, 

c) utrzymania stonowanej kolorystyki elewa-
cji budynków tworzących ciągi zabudowy, 

d) nakaz stosowania dachów o kolorystyce 
połaci zawartej w odcieniach: 

- czerwieni, 

- brązu, 

- szarości, 

e) dopuszczenie wprowadzania nieuciążliwych 
usług jako funkcji towarzyszących, 

f) zakaz budowy więcej niż jednego budynku 
mieszkalnego na jednej wydzielonej dział-
ce, 

g) dopuszczenie budowy nowych elementów 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, 
kanalizacyjnych, elementów kanalizacji de-
szczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji 
transformatorowych, sieci i przyłączy energe-
tycznych, central telefonicznych, sieci i przy-
łączy telekomunikacyjnych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 30% powierzchni 
działki, 
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b) dopuszczenie uporządkowania gospodarki 
cieplnej poprzez modernizację istniejącego 
systemu ogrzewania albo wprowadzanie 
alternatywnych źródeł energii, 

c) zakaz przekraczania standardów jakości śro-
dowiska poza granicami terenu, do którego 
jego właściciel (inwestor) ma tytuł prawny; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakre-
sie; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy: 

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu ro-
bót budowlanych przebiegów nieprzekra-
czalnych  linii zabudowy zgodnie z rysun-
kiem planu, 

b) ograniczenie wysokości zabudowy do 10m, 

c) ograniczenie ilości kondygnacji rozbudo-
wywanych budynków do dwóch kondy-
gnacji nadziemnych (z kondygnacją pod-
dasza włącznie), 

d) nakaz stosowania dachów o nachyleniu 
połaci w zakresie: 

- od 30o do 45o (dla budynków mieszkal-
nych), 

- od 15o do 45o stopni (dla garaży i obiek-
tów gospodarczych), 

e) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowy w obrębie działki budowlanej do 
250m2 (liczonej łącznie dla budynku miesz-
kalnego i budynków gospodarczych, gara-
ży), 

f) ograniczenie wskaźnika zabudowy do 0,3, 

g) ograniczenie dopuszczalnej długości elewa-
cji frontowej budynków do 15m, 

h) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wy-
dzielonych w budynkach mieszkalnych lo-
kali usługowych do 30% ich powierzchni 
użytkowej,  

i) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla 
pojazdów właścicieli w obrębie posesji, 

j) nakaz usytuowania kalenic nowoprojekto-
wanych obiektów prostopadle lub równo-
legle do frontu działki,  

k) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograni-
czenie ich wysokości do 1,80m oraz dopusz-
czenie stosowania elementów betonowych 
do budowy ogrodzeń wyłącznie w formie 
słupów i podmurówek; 

6) szczegółowe zasady i warunki podziału nieru-
chomości objętych planem: 

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
budowlanych przy zachowaniu: 

- minimalnej powierzchni działki budow-
lanej 900m2, 

- minimalnej szerokości frontu działki bu-
dowlanej 20m, 

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
o powierzchni mniejszej niż określona pla-
nem wyłącznie dla potrzeb lokalizacji urzą-
dzeń infrastruktury technicznej oraz jako 
poszerzeń pasów drogowych; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów: 
dopuszczenie istniejącego sposobu wykorzy-
stania terenu do czasu powstania inwestycji. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku sym-
bolami 3.5 P,U, 3.6 P,U, 3.7 P,U, 3.8 P,U plan usta-
la: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy tech-
niczno produkcyjnej i usług; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 

a) dopuszczenie wprowadzenia indywidual-
nie zaprojektowanych budynków zabudo-
wy techniczno - produkcyjnej i usługowej, 

b) dopuszczenie budowy nowych elementów 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, 
kanalizacyjnych, elementów kanalizacji de-
szczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji 
transformatorowych, sieci i przyłączy ener-
getycznych, central telefonicznych, sieci  
i przyłączy telekomunikacyjnych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 10% powierzchni 
terenu, 

b) dopuszczenie wprowadzania jako paliw gazu 
i oleju opałowego, 

c) zakaz przekraczania standardów jakości śro-
dowiska poza granicami terenu, do którego 
użytkownik ma tytuł prawny; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy: 

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu prac 
budowlanych przebiegów nieprzekraczalnych 
linii zabudowy, 
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b) dopuszczenie stosowania dachów płaskich, 

c) ograniczenie wysokości zabudowy do 15m, 

d) nakaz zapewniania miejsc parkingowych 
wg orientacyjnych wskaźnika dla przedsię-
biorstw – 1 miejsce parkingowe na 50 - 70m2 
powierzchni użytkowej lub na 3 zatrudnio-
nych, 

e) dopuszczenie stosowania pełnych ogrodzeń 
i ograniczenie ich wysokości do 1,80m, 

5) szczegółowe zasady i warunki podziału nieru-
chomości objętych planem: 

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
budowlanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz podziału dzia-
łek w zależności od potrzeb inwestorów; 

6) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: do-
puszczenie istniejącego tymczasowego wyko-
rzystania terenów do czasu wprowadzenia in-
westycji o funkcji ustalonej w planie. 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3.9 U, 3.10 U. 3.11 U, 3.12 U i 3.19 U 
plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny usług; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 

a) dopuszczenie indywidualnie zaprojektowa-
nych budynków usługowych, 

b) dopuszczenie budowy nowych elementów 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, 
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, ga-
zowych, elektroenergetycznych i telekomu-
nikacyjnych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: dopuszczenie wprowadza-
nia jako paliw gazu i oleju opałowego dla wy-
eliminowania lokalnych zanieczyszczeń powie-
trza; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) dopuszczenie stosowania tablic reklamo-
wych, naściennych i wolnostojących, umiesz-
czonych do wysokości stropu I kondygnacji 
nadziemnej, 

b) nakaz ujednoliconego zagospodarowania 
otoczenia planowanej zabudowy z indywi-
dualnie zaplanowanymi elementami małej 
architektury, m.in. ławkami i murkami oraz 
oświetleniem, 

c) nakaz zastosowania ujednoliconych form  
i materiałów przy wprowadzaniu nowych 

nawierzchni chodników i przejść, w nawią-
zaniu do zmodernizowanych nawierzchni 
w bezpośrednim sąsiedztwie; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy: 

a) nakaz uwzględniania wskazanych na rysun-
ku planu przebiegów obowiązujących i nie-
przekraczalnych linii zabudowy, 

b) ograniczenie wysokości zabudowy do 12m, 

c) dopuszczenie stosowania dachów połacio-
wych, 

d) dopuszczenie stosowania ogrodzeń; 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: zakaz prowadzenia w ramach 
usług działalności uciążliwych w rozumieniu 
przepisów ustawy o ochronie środowiska; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania urządzania i użytkowania terenów: 
dopuszczenie istniejącego, tymczasowego wy-
korzystania niezabudowanych terenów do czasu 
wprowadzenia funkcji terenu wskazanej w pla-
nie. 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3.13 BS plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy skła-
dów i magazynów; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 

a) dopuszczenie utrzymania istniejącego ukła-
du zabudowy, 

b) dopuszczenie rozbudowy istniejących obiek-
tów, 

c) dopuszczenie prowadzenia prac moderni-
zacyjnych i remontowych, polegających na 
dostosowaniu istniejącej zabudowy do obo-
wiązujących wymogów technicznych oraz 
wprowadzania urządzeń technicznych po-
lepszających warunki użytkowania budyn-
ków, 

d) dopuszczenie modernizacji i budowy no-
wych elementów sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej, w tym: sieci i przyłą-
czy wodociągowych, kanalizacyjnych, ele-
mentów kanalizacji deszczowej, gazowych, 
ciepłowniczych, stacji transformatorowych, 
sieci i przyłączy energetycznych, central tele-
fonicznych, sieci i przyłączy telekomunika-
cyjnych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
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brazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 10% powierzchni 
terenu, 

b) dopuszczenie uporządkowania gospodarki 
cieplnej poprzez modernizację istniejącego 
systemu ogrzewania albo wprowadzanie 
alternatywnych źródeł energii, 

c) zakaz przekraczania standardów jakości śro-
dowiska poza granicami terenu, do którego 
użytkownik ma tytuł prawny; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) dopuszczenie stosowania tablic informacyj-
nych i reklamowych powiązanych z elewa-
cją frontową i umieszczonych do wysokości 
stropu I kondygnacji nadziemnej, 

b) dopuszczenie zastosowania indywidualnie 
ukształtowanego ogrodzenia na pełnym ob-
rysie działki, 

c) dopuszczenie ujednoliconego zagospodaro-
wania placów przedwejściowych albo chod-
nika przed elewacją frontową elementami 
małej architektury, m. in. ławkami i mur-
kami, oświetleniem oraz terenami do par-
kowania; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy: 

a) nakaz utrzymania zewnętrznego obrysu ele-
wacji frontowej, 

b) nakaz zapewniania miejsc parkingowych 
wg orientacyjnych wskaźników: 

- dla przedsiębiorstw - 1 mp na 50 - 70m2 
powierzchni użytkowej lub na 3 zatrud-
nionych, 

- dla magazynów i składów - 1 mp na  
100 - 120m2 powierzchni użytkowej lub 
na 3 zatrudnionych, 

c) dopuszczenie stosowania pełnych ogrodzeń 
i ograniczenie ich wysokości do 1,80m. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku sym-
bolami 3.14 ZI, 3.15 ZI, 3.16 ZI, 3.17 ZI plan ustala: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni izolacyj-
nej: 

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: dopuszczenie wprowadzenia zmodyfiko-
wanego układu urządzonej zieleni wysokiej  
i niskiej; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 80% powierzchni 
działki, 

b) dopuszczenie wkomponowania nowych ele-
mentów zieleni wysokiej w istniejący układ 
zieleni; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: zakaz wprowadzania jakiejkol-
wiek zabudowy. 

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3.18 ZL - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny lasów; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) dopuszczenie wprowadzenia dolesień na te-
renach istniejących łąk, 

b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 90% powierzchni; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: zakaz wprowadzania jakiejkol-
wiek zabudowy. 

7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 3.21 KDG – plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji dro-
gowej - drogi głównej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconych form  
i materiałów w zastosowaniu nowych na-
wierzchni, 

b) dopuszczenie wprowadzenia indywidualne-
go układu oświetlenia; 

4) szerokość w liniach rozgraniczających 35m; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy: nakaz zastosowa-
nia szerokości jezdni ulicy w każdym kierunku 
2 x 3,5m; 

6) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: dopuszczenie wprowadza-
nia w liniach rozgraniczających drogi liniowych 
układów zieleni wysokiej i izolacyjnej, stanowią-
cych ekrany akustyczne dla ochrony przed nad-
miernym hałasem terenów zabudowy mieszka-
niowej i usługowej, o ile nie koliduje to z bez-
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pieczeństwem ruchu i z uwzględnieniem lo-
kalnych warunków siedliskowych, doboru ga-
tunków właściwych dla możliwości przestrzen-
nych wprowadzenia tej zieleni oraz przebiegu 
sieci uzbrojenia; 

7) włączenie przyszłej obwodnicy Krzeszyc - 3.21 
KDG do drogi krajowej Nr 22 poprzez skrzy-
żowanie skanalizowane (proponowane rondo); 

8) przy budowie obwodnicy Krzeszyc zostaną za-
mknięte zjazdy i skrzyżowania w pobliżu włą-
czenia obwodnicy 3.21 KDG do istniejącej drogi 
krajowej Nr 22 znajdujące się poza granicami 
niniejszego planu miejscowego. 

8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 3.22 KDD, 3.23 KDD, 3.24 KDD, 3.25 KDD, 
3.26 KDD, 3.27KDD - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji dro-
gowej - drogi dojazdowej; 

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconych form  
i materiałów w zastosowaniu nowych na-
wierzchni, 

b) dopuszczenie wprowadzenia indywidualne-
go układu oświetlenia; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 15m, 

b) dopuszczenie wprowadzenia chodników. 

9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDX -plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji pie-
szej i rowerowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 

a) dopuszcza się adaptację torowiska linii ko-
lejowej relacji Gorzów Wlkp - Kostrzyń na 
teren komunikacji rowerowej i pieszej z wy-
korzystaniem istniejącego nasypu; 

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconej nawierz-
chni drogi rowerowej, 

b) dopuszcza się zastosowanie elementów 
oświetlenia, 

c) dopuszcza się wprowadzenie elementów 
małej architektury takich jak ławki, zada-
szenia itp.; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody, przy-
rody i krajobrazu kulturowego: 

a) dopuszcza się wprowadzanie układów linio-
wych zieleni wzdłuż drogi rowerowej; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: zakaz wprowadzania ruchu sa-
mochodowego. 

10. Dla systemu sieci energetycznych, dla te-
renu oznaczonego symbolem 3.20 E plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny urządzeń i obiek-
tów elektroenergetyki; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: dopuszczenie utrzymania i modernizacji 
istniejącego obiektu, powiązanej ze zmianą jego 
wystroju zewnętrznego i przekrycia; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 20% trenu objęte-
go niniejszymi ustaleniami, 

b) dopuszczenie wprowadzenia na pełnym ob-
wodzie działki zieleni izolacyjnej, 

c) zakaz przekraczania standardów jakości śro-
dowiska poza granicami terenu objętego ni-
niejszymi ustaleniami; 

4) zasianie w energię elektryczną terenów na 
objętych planem w Karkoszowie odbywać się 
będzie z istniejącej stacji transformatorowej 
15/0,4kV Karkoszów S-5054. 

Rozdział 4 

Tereny obiektów zabudowy usługowej, zieleni 
parkowej i komunikacji samochodowej na  

dz. 50/4 w Krasnołęgu 

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 4.1 UT plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny usług turystyki; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 

a) dopuszczenie wprowadzenia w planowaną 
zabudowę indywidualnie zaprojektowane-
go obiektu z towarzyszeniem usług gastro-
nomii i drobnego handlu, 

b) dopuszczenie budowy nowych elementów 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, 
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, ga-
zowych, elektroenergetycznych i telekomu-
nikacyjnych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: dopuszczenie wprowadza-
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nia jako paliw gazu i oleju opałowego dla wy-
eliminowania lokalnych zanieczyszczeń powie-
trza; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) dopuszczenie stosowania tablic reklamo-
wych, naściennych i wolnostojących, umiesz-
czonych do wysokości stropu I kondygnacji 
nadziemnej, 

b) nakaz ujednoliconego zagospodarowania 
otoczenia planowanej zabudowy z indywi-
dualnie zaplanowanymi elementami małej 
architektury, m.in. ławkami i murkami oraz 
oświetleniem, 

c) nakaz zastosowania ujednoliconych form  
i materiałów przy wprowadzaniu nowych 
nawierzchni chodników i przejść, w nawią-
zaniu do zmodernizowanych nawierzchni 
w bezpośrednim sąsiedztwie; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy: 

a) nakaz uwzględniania wskazanych na rysun-
ku planu przebiegów nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy, 

b) ograniczenie wysokości zabudowy do 12m, 

c) ograniczenie ilości kondygnacji nowych bu-
dynków do trzech kondygnacji nadziemnych 
(z kondygnacją poddasza włącznie), 

d) nakaz stosowania dachu dwuspadowego 
lub wielospadowego o nachyleniu połaci 
w zakresie 25o – 45o, 

e) dopuszczenie stosowania ogrodzeń; 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: zakaz prowadzenia w ramach 
usług działalności uciążliwych w rozumieniu 
przepisów ustawy o ochronie środowiska; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania urządzania i użytkowania terenów: 
dopuszczenie istniejącego, tymczasowego wy-
korzystania niezabudowanych terenów do czasu 
wprowadzenia funkcji terenu wskazanej w pla-
nie; 

8) dopuszcza się budowę słupowej stacji trans-
formatorowej (bez wydzielania działki) 15/0,4kV 
w zależności od zapotrzebowanej mocy. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 4.2 ZP+US - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzo-
nej oraz usług sportu i rekreacji; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: dopuszczenie wprowadzenia zmodyfiko-
wanego układu urządzonej zieleni wysokiej  
i niskiej oraz systemu alejek i placyków; do-
puszczenie wprowadzenia terenowych urzą-
dzeń sportowych i rekreacyjnych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 50% powierzchni 
działki, 

b) dopuszczenie wkomponowania nowych ele-
mentów zieleni wysokiej w istniejący układ 
zieleni, 

c) dopuszczenie wprowadzenia indywidual-
nego układu oświetlenia; 

4) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: do-
puszczenie istniejącego tymczasowego wyko-
rzystania terenu do czasu wprowadzenia in-
westycji o funkcji ustalonej w planie. 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 4.3 ZP i 4.4 ZP - plan ustala:  

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzo-
nej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: dopuszczenie wprowadzenia zmodyfiko-
wanego układu urządzonej zieleni wysokiej i ni-
skiej oraz systemu alejek i placyków; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 80% powierzchni 
działki, 

b) dopuszczenie wkomponowania nowych ele-
mentów zieleni wysokiej w istniejący układ 
zieleni; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconych form  
i materiałów przy wprowadzaniu nowych 
nawierzchni chodników, 

b) dopuszczenie wprowadzenia indywidualne-
go układu oświetlenia; 

5) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów: 
dopuszczenie istniejącego tymczasowego wy-
korzystania terenu do czasu wprowadzenia in-
westycji o funkcji ustalonej w planie. 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 4.5 KSs – plan ustala: 
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1) przeznaczenie terenu: teren obsługi komuni-
kacji samochodowej - stacji benzynowej; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 10% powierzchni, 

b) zakaz przekraczania standardów jakości śro-
dowiska poza granicami terenu, do którego 
użytkownik ma tytuł prawny; 

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: nakaz wprowadze-
nia ujednoliconych nawierzchni pod względem 
użytych materiałów oraz elementów małej ar-
chitektury; 

4) dopuszcza się budowę słupowej stacji trans-
formatorowej (bez wydzielania działki) 15/0,4kV 
w zależności od zapotrzebowanej mocy; 

5) przy budowie stacji benzynowej należy zapro-
jektować przebudowę skrzyżowania drogi kra-
jowej Nr 22 z drogą na Czartów z uwzględ-
nieniem lewoskrętu. 

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 4.6 KSp - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji dro-
gowej - terenu parkingu; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: nakaz wprowadzania nawierzchni ulic  
w odcinkach przebiegających na skrzyżowaniach 
z ciągami pieszymi takiej samej jak na tych 
ciągach; 

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconych form  
i materiałów przy wprowadzaniu nowych 
nawierzchni, 

b) dopuszczenie wprowadzenia indywidualne-
go układu oświetlenia; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy: nakaz zastosowa-
nia szerokości jezdni 2 x 2,5m (z chodnikami 
wskazanymi do realizacji na terenach sąsia-
dujących drogami). 

6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 4.7 KDW - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji dro-
gowej - drogi wewnętrznej; 

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconych form  

i materiałów w zastosowaniu nowych na-
wierzchni, 

b) dopuszczenie wprowadzenia indywidualne-
go układu oświetlenia; 

3) szerokość w liniach rozgraniczających 10m; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy: nakaz zastosowa-
nia szerokości jezdni 2 x 2,5m oraz obustron-
nych chodników o szerokości 1,5m. 

Rozdział 5 

Tereny górnicze - eksploatacji złoża żwiru wraz  
z infrastrukturą techniczną na dz. 5183/13  

w Rudnicy 

§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 5.1 PG plan ustala:  

1) przeznaczenie terenu: tereny eksploatacji po-
wierzchniowej. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 5.2 PG plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny eksploatacji - teren 
obsługi; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: dopuszczenie wprowadzenie tymczaso-
wego obiektu obsługi produkcji i dozoru. 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 5.3 ZI i 5.4 ZI: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni izolacyj-
nej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: dopuszczenie wprowadzenia zmodyfiko-
wanego układu urządzonej zieleni wysokiej i ni-
skiej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 80% powierzchni 
działki, 

b) dopuszczenie wkomponowania nowych ele-
mentów zieleni wysokiej w istniejący układ 
zieleni; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: zakaz wprowadzania jakiejkol-
wiek zabudowy. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 5.7 KDW - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji dro-
gowej - drogi wewnętrznej; 
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: nakaz wprowadzania nawierzchni ulic  
w odcinkach przebiegających na skrzyżowa-
niach z ciągami pieszymi takiej samej jak na 
tych ciągach; 

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconych form  
i materiałów przy wprowadzaniu nowych 
nawierzchni, 

b) dopuszczenie wprowadzenia indywidualne-
go układu oświetlenia; 

4) szerokość w liniach rozgraniczających 10m; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy: nakaz zastosowa-
nia szerokości jezdni 2 x 2,5m. 

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 5.5 T plan ustala:  

1) przeznaczenie terenu: teren infrastruktury tech-
nicznej – telekomunikacji. 

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 5.6 E plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: teren projektowanej stacji 
transformatorowej 15/0,4kV. 

Dział III 

Tereny modernizacji i zasady budowy sieci infra-
struktury technicznej 

§ 10. 1. Plan ustala nakaz modernizacji i rozbu-
dowy sieci i urządzeń infrastruktury w obszarze 
objętym ustaleniami planu: 

1) jako inwestycji celu publicznego dla sieci wo-
dociągowych i kanalizacyjnych, których budo-
wa i eksploatacja należy do zadań własnych 
gminy; 

2) jako inwestycji realizowanych przez zarządców 
sieci: energetycznych, gazowych i telekomuni-
kacyjnych. 

2. Plan dopuszcza realizację nowych obiektów  
i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego. 

3. Dla sieci wodociągowej plan ustala: 

1) dla istniejących wodociągów oznaczonych na 
rysunku planu liniami ciągłymi i literą w: 

a) nakaz zaopatrzenia w wodę obszaru obję-
tego ustaleniami planu za pośrednictwem 
sieci magistralnych, powiązanych z miejskim 
systemem wodociągowym, 

b) dopuszczenie prowadzenia prac remonto-

wych, 

c) dopuszczenie zmian przebiegu sieci; 

2) dla planowanych elementów sieci wodociągo-
wej: dopuszczenie budowy nowych sieci magi-
stralnych, powiązanych z istniejącymi wodo-
ciągowymi sieciami magistralnymi wraz z pod-
łączeniami. 

4. Dla systemu kanalizacji deszczowej plan usta-
la: 

1) dla istniejących sieci kanalizacji deszczowej  
- oznaczonych na rysunku planu liniami cią-
głymi i symbolem Kd: 

a) nakaz odprowadzenia ścieków z obszaru 
objętego ustaleniami planu do gminnego 
systemu kanalizacji deszczowej, 

b) dopuszczenie prowadzenia prac moderni-
zacyjnych, 

c) dopuszczenie zmian przebiegu sieci; 

2) dla planowanych elementów sieci kanalizacji 
deszczowej: dopuszczenie budowy nowych sie-
ci magistralnych, powiązanych z istniejącymi 
sieciami kanalizacji deszczowej. 

5. Dla systemu kanalizacji sanitarnej plan usta-
la: 

1) dla istniejących sieci kanalizacji oznaczonych 
na rysunku planu liniami ciągłymi i symbo-
lem Ks - plan ustala: 

a) nakaz odprowadzenia ścieków z obszaru 
objętego ustaleniami planu do miejskiego 
systemu kanalizacji sanitarnej, 

b) dopuszczenie prowadzenia prac remonto-
wych, 

c) dopuszczenie zmian przebiegu sieci; 

2) dla planowanych elementów sieci kanalizacji: 
dopuszczenie budowy nowych sieci magistral-
nych, powiązanych z istniejącymi sieciami ka-
nalizacji. 

6. Dla systemu sieci energetycznych plan usta-
la: 

1) dla istniejących sieci energetycznych oznaczo-
nych na rysunku planu liniami przerywanymi  
i literą e - plan ustala: 

a) utrzymanie zasilania z istniejących stacji 
transformatorowych, zlokalizowanej na te-
renie planu za pośrednictwem linii śred-
niego napięcia, 

b) dopuszczenie prowadzenia prac remonto-
wych, 

c) dopuszczenie zmian przebiegu sieci; 

2) dla planowanych elementów sieci energetycz-
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nych: 

a) dopuszczenie budowy nowych sieci ener-
getyki, powiązanych z istniejącymi siecia-
mi energetycznymi, 

b) dopuszczenie rozbudowy istniejącej stacji 
transformatorowej oraz budowy nowych sta-
cji transformatorowych, 

c) dopuszczenie budowy nowych, wbudowa-
nych w projektowane obiekty stacji trans-
formatorowych oraz linii średniego i niskie-
go napięcia w przypadku wzrostu zapotrze-
bowania na energię elektryczną. 

7. Dla systemu gazownictwa plan ustala: 

1) dla istniejących sieci gazowych oznaczonych 
na rysunku planu liniami przerywanymi i lite-
rą G - plan ustala: 

a) utrzymanie zasilania sieci za pośrednictwem 
magistralnych sieci gazowych, zasilanych 
przez stację redukcyjną I stopnia, 

b) dopuszczenie prowadzenia prac remonto-
wych, 

c) dopuszczenie zmian przebiegu sieci; 

2) dla planowanych elementów sieci gazowych: 
dopuszczenie budowy nowych sieci, powią-
zanych z istniejącymi sieciami gazowymi. 

8. Dla systemu telekomunikacyjnego plan usta-
la: 

1) dla istniejących sieci telekomunikacyjnych plan 
ustala: 

a) dopuszczenie prowadzenia prac remonto-
wych, 

b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci; 

2) dla planowanych elementów sieci telekomu-
nikacji: budowa infrastruktury telekomunika-
cyjnej w projektowanych ciągach komunika-
cyjnych, w których wydziela się pas technicz-
ny o szerokości 1m pod potrzeby przyszłej in-
frastruktury teletechnicznej; 

3) dopuszczenie budowy nowych sieci, powią-
zanych z istniejącymi sieciami telekomunika-
cyjnymi. 

9. Plan ustala prowadzenie gospodarki odpa-
dowej w oparciu o obowiązujące na terenie miasta 
zasady, obejmujące przepisy szczególne w tym za-
kresie. 

Dział IV 

Przepisy końcowe 

§ 11. Plan nie określa terenów wskazanych do 
objęcia procedurą scalania i podziału nieruchomo-
ści. 

§ 12. Ustala się następujące stawki procentowe 
służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 7 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej - w wy-
sokości 15%; 

2) dla terenów zabudowy usługowej i przemysłu 
– w wysokości 10%. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy Krzeszyce. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego oraz podlega publikacji na 
stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzeszycach. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Tomaszewski 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XVII/68/08 
Rady Gminy Krzeszyce 
z dnia 16 maja 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XVII/68/08 
Rady Gminy Krzeszyce 
z dnia 16 maja 2008r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XVII/68/08 
Rady Gminy Krzeszyce 
z dnia 16 maja 2008r. 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XVII/68/08 
Rady Gminy Krzeszyce 
z dnia 16 maja 2008r. 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XVII/68/08 
Rady Gminy Krzeszyce 
z dnia 16 maja 2008r. 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XVII/68/08 
Rady Gminy Krzeszyce 
z dnia 16 maja 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
Rady Gminy Krzeszyce w sprawie uwagi wniesio-
nej do wyłożonego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów  

położonych we wsiach: Krzeszyce na dz. Nr 444/1 
oraz na dz. Nr 506/1, 507/3 i 507/4, Karkoszów na 
dz. Nr 64/2, 60, 59/1, 83/2, 69/2, 68/5 i 68/6,  

Krasnołęg na dz. 50/4 i Rudnica na  
dz. Nr 183/13 

1. W trakcie wyłożenia projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęło 
pismo zawierające następujące uwagi: 

Data wpływu uwagi – 13 lutego 2008r. 

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga  
- dz. Nr 507/4 w Krzeszycach. 

Treść uwagi - zmiana dojazdu do projektowanych 
terenów usługowych w miejscowości Krzeszyce, 
zwiększenie powierzchni handlowej projektowanej 
zabudowy 

2. Zgłoszona uwaga została rozpatrzona w dniu 
21 lutego 2008r. przez Wójta Gminy Krzeszyce i nie-
uwzględniona. 

3. Nieuwzględniona przez wójta gminy uwaga 
została przedłożona do rozstrzygnięcia Radzie Gmi-
ny, zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. 

3. Rada Gminy Krzeszyce nie uwzględniła przed-
łożonej przez wójta gminy uwagi, kierując się na-
stępującymi przesłankami: 

- umiejscowienie wnioskowanego zjazdu jest 
niezgodne rozporządzeniem Ministra Transpor-
tu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-
owanie, 

- w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej 
dla projektowanych obiektów handlowych na-
leżało zachować odpowiednie proporcje po-
wierzchni zabudowy tych obiektów oraz dróg  
i parkingów. 

Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr XVII/68/08 
Rady Gminy Krzeszyce 
z dnia 16 maja 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz źródeł  

ich finansowania 

1. Na terenie Gminy Krzeszyce realizowany jest 
sukcesywnie program modernizacji i rozbudowy 
dróg gminnych ich oświetlenia oraz wodociągo-
wania i kanalizowania terenów publicznych dróg 
gminnych. Przygotowane są niezbędne programy 
dokumentacyjne dla prowadzenia dalszych prac  
w kierunku wprowadzenia w całym obszarze tere-
nów zainwestowanych, podniesienia standardów 
technicznych dróg gminnych oraz ich rozbudowy, 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowa-
dzenia i oczyszczania ścieków i oświetlenia dróg. 

2. W związku z uchwaleniem planu wystąpi po-
trzeba realizacji modernizacji dróg gminnych, sieci 
wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej. Inwestycje te w ramach uzbrojenia terenów 
wskazanych na rysunku planu wg ogólnych zasad 
określonych w uchwale będą podejmowane sto-
sownie do przewidywanego i planowanego akty-
wizowania poszczególnych obszarów wskazanych 
do zainwestowania. 

3. Ustala się, że źródłem finansowania inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, o któ-
rych mowa w punkcie 2, należących do zadań wła-
snych gminy, a także finansowania kosztów wyku-
pu gruntów przeznaczonych do ich realizacji będą: 

- środki własne gminy, w tym zapisane w wie-
loletnim programie inwestycyjnym, 

- fundusze Unii Europejskiej, 

- kredyty bankowe, 

- emisje obligacji komunalnych. 

4. Ustala się wykorzystanie innych źródeł środ-
ków finansowych nie wymienionych w § 1 ust. 2, 
w tym również współfinansowania wyżej wymie-
nionych zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 sierp- 
nia 1997r. o finansowaniu dróg publicznych oraz 
ze środków prywatnych. 
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1645 
 

UCHWAŁA NR XXIV/182/08 
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 
z dnia 2 października 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania prze-

strzennego miasta Kostrzyna 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
oraz w związku z uchwałą Nr VII/34/07 Rady Miasta 
Kostrzyna nad Odrą z dnia 29 marca 2007r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmia-
ny miejscowego planu ogólnego zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Kostrzyna uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę do zmiany miej-
scowego planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego miasta Kostrzyna uchwalonej uchwałą 
Nr XXVIII/296/01 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 
25 października 2001r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyna 
- zwaną dalej planem zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru położonego w Kostrzynie nad Odrą 
w rejonie ulic: Gorzowskiej, kard. S. Wyszyńskiego 
i gen. T. Kutrzeby, stwierdzając jednocześnie jej 
zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyna 
nad Odrą. 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się  
z części tekstowej zawartej w § 2, 3 i 4, rysunku 
planu w skali 1:1000 – stanowiącego załącznik Nr 1 
do niniejszej uchwały, rozstrzygnięcia o sposobie 
realizacji zadań własnych gminy w zakresie infra-
struktury technicznej – stanowiącego załącznik Nr 2 
do niniejszej uchwały oraz rozstrzygnięcia o spo-
sobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu  
- stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwa-
ły.  

Ustalenia ogólne planu 

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są: 

1) teren zabudowy usługowej, w tym obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000m2 
i stacji paliw – oznaczony symbolem UC; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i wielorodzinnej niskiej - oznaczony sym-
bolem MN,MW. 

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

1) granice obszaru objętego planem; 

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

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) przeznaczenia poszczególnych terenów ozna-
czone odpowiednim symbolem; 

5) wielkości wymiarowe. 

3. Ustalenia funkcjonalno - przestrzenne w za-
kresie zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ochrony środowiska, przyrody, krajo-
brazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz zasad kształtowania przestrzeni publicz-
nych.  

Ustala się: 

1) przeznaczenie poszczególnych terenów, linie 
rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, 
nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie  
z oznaczeniami w rysunku planu; 

2) obowiązek: 

a) realizacji pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż po-
łudniowej granicy terenu 1UC na styku z te-
renem 2MN,MW – według ustaleń szczegó-
łowych dla terenu 1UC oraz zgodnie z ozna-
czeniem graficznym w rysunku planu, 

b) każdorazowego zawiadamiania Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków oraz Burmi-
strza Kostrzyna nad Odrą o przypadkach od-
krycia w trakcie prowadzenia robót ziem-
nych przedmiotu mogącego być zabytkiem, 
po uprzednim wstrzymaniu wszelkich prac 
mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
przedmiot oraz zabezpieczeniu go i miej-
sca jego odkrycia przy użyciu dostępnych 
środków, 

c) każdorazowego zawiadamiania Wojewody 
Lubuskiego w przypadkach odkrycia w trak-
cie prowadzenia robót ziemnych kopalnych 
szczątków roślin lub zwierząt, 

d) stosowania zabezpieczeń wykluczających 
możliwość bezpośredniego przenikania płyn-
nych zanieczyszczeń do gruntu, w rozwią-
zaniach technicznych odprowadzenia wód 
opadowych, 
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e) likwidacji istniejącego ogrodzenia byłej jed-
nostki wojskowej przebiegającego wzdłuż 
granicy zachodniej terenu objętego opra-
cowaniem planu,  

f) likwidacji napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 15kV, w części południowo - wschod-
niej obszaru objętego planem; 

3) zasadę zalecanej parcelacji terenu 2MN,MW, 
w tym przebiegu komunikacji wewnętrznej 
oraz zabudowy jako zasadę kształtowania ła-
du przestrzennego – według oznaczenia gra-
ficznego linią przerywaną w rysunku planu,  
z dopuszczeniem innych rozwiązań w tym za-
kresie; 

4) zakaz lokalizacji w obszarze objętym planem 
wież telefonii komórkowej, elektrowni wiatro-
wych oraz ogrodzeń z prefabrykowanych ele-
mentów betonowych lub żelbetowych. 

4. Ustalenia dotyczące sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających och-
ronie na podstawie odrębnych przepisów. 

W obszarze objętym planem nie występują tereny 
ani obiekty podlegające ochronie na podstawie od-
rębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz za-
grożone osuwaniem się mas ziemnych. 

5. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i wa-
runków scalania i podziału nieruchomości.    

Dopuszcza się możliwość podziału nieruchomości, 
w tym według postulowanych zasad określonych 
w ust. 3 pkt 3 oraz graficznie w rysunku planu,  
w obrębie terenu 1UC oraz 2MN,MW. 

6. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tym-
czasowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania  terenów. 

Ustala się możliwość utrzymania dotychczasowego 
lub wprowadzenia innego, nie kolidującego z doce-
lowym przeznaczeniem terenów, sposobu użytko-
wania i zagospodarowania poszczególnych tere-
nów, jako ich tymczasowego zagospodarowania do 
czasu osiągnięcia docelowych ustaleń planu prze-
widzianych do etapowej realizacji. 

7. Ustalenia w zakresie komunikacji. 

Ustala się: 

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego pla-
nem poprzez: 

a) planowaną drogę wewnętrzną wzdłuż gra-
nicy zachodniej obszaru objętego planem, 
łączącą ulice: Wyszyńskiego z Gorzowską 
o szerokości w liniach rozgraniczenia nie 
mniejszej niż 10m, 

b) istniejące ulice: Wyszyńskiego i Gorzowską, 
graniczące od północy i południa z obsza-

rem objętym planem, 

c) układ dróg wewnętrznych dla obsługi te-
renu 1UC i 2MN,MW – według zalecanych 
zasad ich przebiegu określonych w rysun-
ku planu, z dopuszczeniem innych rozwią-
zań komunikacyjnych; 

2) obowiązek:  

a) sytuowania w obrębie terenów dróg we-
wnętrznych - podziemnych, sieciowych sys-
temów infrastruktury technicznej, 

b) zapewnienia w obrębie terenu 1UC ilości 
miejsc parkingowych na samochody osobo-
we w wymiarze nie mniejszym niż 1 miejsce 
postojowe na każde 20m2 powierzchni han-
dlowej, sprzedaży lub usługowej - wg zale-
canych w rysunku planu rejonów ich roz-
mieszczenia, 

c) uwzględnienia potrzeb osób niepełnospraw-
nych, 

d) zapewnienia lokalizacji w obrębie każdej  
z działek w terenie 2MN,MW co najmniej 
dwóch miejsc parkingowych, w tym jed-
nego zlokalizowanego w garażu, 

e) zapewnienia lokalizacji miejsc parkingowych 
na samochody osobowe w wymiarze mi-
nimum 1 miejsce na 1 mieszkanie w obrę-
bie strefy (a) terenu 2MN,MW z zaleceniem 
ich rozmieszczenia w określonych w rysun-
ku planu rejonach; 

3) dopuszczenie dojazdu do terenu 1UC bezpo-
średnio z ul. Gorzowskiej oraz z ul. T. Kutrze-
by – wg oznaczenia w rysunku planu – na wa-
runkach zarządcy tej ulicy. 

8. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicz-
nej. 

Ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wo-
dociągowej ø225 w rejonie skrzyżowania ulic 
Wyszyńskiego z Klonową na warunkach za-
rządcy tej sieci; 

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych - do ist-
niejącego miejskiego systemu kanalizacji sa-
nitarnej ø400 w ul. Wyszyńskiego - na warun-
kach zarządcy tego systemu oraz poprzez 
planowaną sieć kanalizacji sanitarnej w tere-
nie 1UC i w drogach wewnętrznych terenu 
2MN,MW; 

3) odprowadzanie wód deszczowych i roztopo-
wych: 

a) z terenu 1UC – poprzez planowaną w tym 
terenie sieć kanalizacji deszczowej, z włą-
czeniem jej do planowanej na Os. Połu-
dnie sieci kanalizacji deszczowej - na wa-
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runkach zarządcy tej sieci, 

b) z terenu 2MN,MW - powierzchniowe do 
gruntu, z możliwością docelowego włącze-
nia wód deszczowych z terenów dróg we-
wnętrznych do ogólnomiejskiego systemu 
kanalizacji deszczowej po jego zrealizowa-
niu; 

4) zaopatrzenie w gaz - z istniejącego systemu 
gazyfikacji przewodowej na warunkach zarząd-
cy tej sieci; 

5) zaopatrzenie na energię elektryczną dla zapo-
trzebowanej orientacyjnej mocy ok. 1.000kW, 
w tym dla obsługi terenu 1UC - 580kW oraz 
ok. 420kW dla obsługi terenu 2MN,MW - po-
przez przewidywane cztery stacje 15/0,4kV  
- zgodnie z zalecanymi rejonami ich lokalizacji 
określonymi w rysunku planu; 

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

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

8) sposób usuwania odpadów komunalnych - w ra-
mach obowiązującego w mieście systemu. 

Ustalenia dla poszczególnych terenów 

§ 3. 1. Teren 1UC – teren zabudowy usługowej. 

Ustala się: 

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

2) przeznaczenie terenu - teren lokalizacji zespołu 
obiektów usługowo - handlowych, w tym zwią-
zanych z obsługą ruchu turystycznego (np. ho-
tel, motel, handel, gastronomia), stacji paliw 
oraz trzech obiektów wolnostojących; 

3) powierzchnię sprzedaży w jednym obiekcie 
nie mogącą przekroczyć 2000m2; 

4) dwie strefy funkcjonalne terenu: 

a) strefa zalecanej lokalizacji stacji paliw (do 
15% terenu 1UC) - oznaczona w rysunku 
planu symbolem a, 

b) strefa pozostałych usług, o których mowa 
w pkt 2 - oznaczona w rysunku planu sym-
bolem b; 

5) dopuszczenie lokalizacji: 

a) urządzeń komunikacji, w tym dróg wewnę- 
trznych, parkingów, dojazdów, zatok posto-
jowych itp., 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
w tym lokalizacji stacji transformatorowych, 

c) obiektów małej architektury; 

6) dopuszczenie: 

a) konstrukcji dachów płaskich w obiektach 
usługowych, 

b) podziału terenu na mniejsze tereny funk-
cjonalne pod warunkiem zapewnienia do-
jazdu do poszczególnych wydzielonych je-
go części z drogi publicznej lub drogi we-
wnętrznej, o której mowa w § 2 ust. 7  
pkt 1a, 

c) możliwości wydzielenia działek pod urzą-
dzenia infrastruktury technicznej (np. sta-
cje transformatorowe); 

7) obowiązek: 

a) realizacji pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż gra-
nicy stykowej z terenem 2MN,MW, o którym 
mowa w § 2 ust. 3 pkt 2a, w formie zwar-
tego szpaleru zieleni wysokiej i średniej  
o szerokości nie mniejszej niż 2m oraz mi-
nimalnej wysokości 3m, z zastosowaniem 
gatunków zimozielonych, 

b) zapewnienia lokalizacji w obrębie terenu 
dwóch stacji transformatorowych 15/0,4kV, 
w formie wolnostojącej, na działce o wy-
miarach 5m x 6m przylegającej do dróg 
wewnętrznych lub w formie wbudowanej  
- w zalecanych w rysunku planu rejonach 
ich lokalizacji, 

c) zapewnienia ilości miejsc parkingowych  
w obrębie terenu wg wielkości i rejonów 
ich rozmieszczenia określonych w § 2 ust. 7 
pkt 2b; 

8) wysokość zabudowy: 

a) do 18m, 

b) do 9m w pasie o szerokości 50m przebie-
gającym wzdłuż granicy wschodniej terenu; 

9) następujące wskaźniki zagospodarowania te-
renu: 

a) wskaźnik intensywności zabudowy - do 0,4, 

b) udział powierzchni zabudowy w powierzchni 
terenu – do 35%, 

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 15%; 

10) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej 
- wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 8; 

11) szerokość jezdni dróg wewnętrznych - nie 
mniejszą niż 5m. 

2. Teren 2MN,MW – teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej. 

Ustala się: 

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

2) dwie strefy funkcjonalne terenu: 

a) w zachodniej części terenu - strefa zabu-
dowy wielorodzinnej niskiej oznaczona sym-
bolem a, 

b) w pozostałej części terenu - strefa zabu-
dowy jednorodzinnej - oznaczona symbo-
lem b, według zalecanego w rysunku planu 
przebiegu linii podziału między tymi strefa-
mi oraz z dopuszczeniem zmian jej prze-
biegu; 

3) zasadę podziału terenu, o której mowa w § 2 
ust. 3 pkt 3 - wg oznaczenia graficznego w ry-
sunku planu, jako zalecaną zasadę kształtowa-
nia przestrzeni z jednoczesnym zaleceniem sto-
sowania prostopadłego do granic terenów dróg 
wewnętrznych układu granic tego podziału; 

4) wysokość zabudowy: 

a) do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym 
ostatnia kondygnacja w poddaszu w od-
niesieniu do zabudowy wielorodzinnej, 

b) do 13m w odniesieniu do zabudowy jed-
norodzinnej, liczona od poziomu istnieją-
cego terenu do najwyższej kalenicy dane-
go budynku; 

5) obowiązek: 

a) stosowania konstrukcji dachu wysokiego  
o układzie dwu lub wielopołaciowym i na-
chyleniach połaci od 25o do 40o krytego 
dachówką lub blachą dachówkopodobną, 

b) zastosowania w pokryciach dachowych barw 
w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów 
brązu, czerwieni lub grafitu, 

c) ograniczenia powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni poszczególnych dzia-
łek w wymiarze do 35%, 

d) zapewnienia powierzchni biologicznie czyn-
nej w wymiarze nie mniejszym niż 30%  
w odniesieniu do zabudowy jednorodzin-
nej oraz w wymiarze nie mniejszym niż 
15% w odniesieniu do zabudowy wieloro-
dzinnej, z przeznaczeniem pod urządzoną 
zieleń rekreacyjną, 

e) zapewnienia lokalizacji dwóch stacji trans-
formatorowych 15/0,4 V na wydzielonych 
działkach o wymiarach 5m x 6m – wg ozna-
czonych w rysunku planu zalecanych rejo-
nów ich lokalizacji; 

6) dopuszczenie: 

a) możliwości doświetlenia poddaszy lukarna-
mi, wystawkami i oknami połaciowymi, 

b) w strefie zabudowy jednorodzinnej parte-
rowych budynków gospodarczych i garaży 
w formie wbudowanej, dobudowanej do 
budynku mieszkalnego lub wolnostojącej  
z możliwością sytuowania na granicy działki 
w przypadku realizacji takiego budynku na 
granicy działki na działce sąsiedniej oraz za-
stosowania konstrukcji dachu wysokiego  
o zalecanych układach, nachyleniach, pokry-
ciu i barwach tego pokrycia - wg ustaleń 
zawartych w pkt 5a i 5b, 

c) możliwości ewentualnej późniejszej rozbu-
dowy budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych;  

7) szerokość frontu pojedynczej parceli nie mniej-
szą niż 25m i nie większą niż 50m w odniesie-
niu do zabudowy jednorodzinnej; 

8) minimalną powierzchnię wyznaczonej działki 
- 700m2 oraz maksymalną powierzchnię wy-
znaczonej działki - 3000m2 w odniesieniu do 
zabudowy jednorodzinnej; 

9) zakaz: 

a) adaptacji na cele mieszkaniowe budynków 
gospodarczych i garaży w odniesieniu do 
zabudowy jednorodzinnej, 

b) wynoszenia poziomu parterów budynków 
nad poziom terenu powyżej 1m, co odnosi 
się również do budynków podpiwniczonych; 

10) zastosowanie wyłącznie ażurowych ogrodzeń 
poszczególnych parcel o wysokości do 1,5m 
nad poziom terenu na stykach z drogami we-
wnętrznymi oraz do 1,8m w przypadku pozo-
stałych granic działek, z zakazem stosowania 
ogrodzeń z elementów prefabrykowanych, be-
tonowych i żelbetowych; 

11) zalecenie stosowania układu głównej kalenicy 
równolegle do osi przyległej drogi wewnętrz-
nej - wg zasady określonej w rysunku planu; 

12) minimalną szerokość dróg wewnętrznych w li-
niach rozgraniczenia - 8m w formie zalecanych 
ciągów pieszo - jezdnych o zagłębionych kra-
wężnikach umożliwiających bezpośredni, po-
przeczny spływ wód opadowych do gruntu,  
z dopuszczeniem ruchu jednokierunkowego; 

13) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony 
dróg wewnętrznych - 5m, z jednoczesnym usta-
nowieniem jednolitej odległości w pierzejach 
danej drogi wewnętrznej; 

14) dojazdy do poszczególnych parcel - z przyle-
głych dróg wewnętrznych, a w przypadku 
działek nieposiadających dostępu z dróg we-
wnętrznych i zlokalizowanych przy drodze po-
wiatowej - ul. Wyszyńskiego - po uzgodnieniu 
lokalizacji oraz warunków technicznych z za-
rządcą drogi; 
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15) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej 
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 8. 

§ 4. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzro-
stu wartości nieruchomości w wysokości: 

1) 30% - dla terenu 1UC; 

2) 1% - dla terenu 2MN,MW. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/296/01 Rady 
Miejskiej w Kostrzynie z dnia 25 października 2001r. 

w zakresie objętym niniejszą uchwałą. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

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

Przewodniczący Rady 
Marek Tatarewicz 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIV/182/08 

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 
z dnia 2 października 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIV/182/08 

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 
z dnia 2 października 2008r. 

 
Rozstrzygnięcie  

dotyczące sposobu realizacji i finansowania zadań 
własnych miasta z zakresu infrastruktury tech-
nicznej w obszarze objętym zmianą do zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kostrzyna 

W obszarze objętym zmianą planu nie występują 
zadania własne gminy z zakresu infrastruktury tech-
nicznej. 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXIV/182/08 
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 

z dnia 2 października 2008r. 
 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu  

zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego  

miasta Kostrzyna 

1. Do projektu zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego zgłoszono 3 uwagi 
zawarte w trzech odrębnych pismach. 

2. Część uwag nie dotyczy ustaleń merytorycz-
nych projektu planu miejscowego (a więc nie spełnia 
wymogu, o którym mowa w art. 17 pkt 11 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717)  
i podlega negatywnemu rozstrzygnięciu), posiada-
jąc przy tym jednobrzmiący styl redakcji tekstowej  
w przypadku wszystkich trzech uwagodawców. 

3. Rozstrzyga się o nieuwzględnieniu uwagi wnie-
sionej 28 kwietnia 2008r. przez „BB Developement”  
i „BMB Invest” oraz 30 kwietnia 2008r. przez Sto-
warzyszenie Kupieckie „Granica” dotyczącej zawie-
szenia procedury uchwalania planu miejscowego 
poprzez jego niezgodność ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kostrzyn nad Odrą w zakresie stanowionym 
przepisami ustawy o tworzeniu i działaniu wielko-
powierzchniowych obiektów handlowych z 11 maja 
2007r. (Dz. U. 2007 Nr 127, poz. 880). Uwaga stała 
się bezzasadna, ponieważ ustawa ta została uchy-
lona w całości wyrokiem Trybunału Konstytucyjne-
go z dnia 8 lipca 2008r. (Dz. U. 2008 Nr 123, poz. 803) 

jako niezgodna z art. 2, 20 i 22 Konstytucji Rzecz-
pospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. 

4. Rozstrzyga się o uwzględnieniu uwagi wnie-
sionej 28 kwietnia 2008r. przez „BB Developement”  
i „BMB Invest” oraz 30 kwietnia 2008r. przez Stowa-
rzyszenie Kupieckie „Granica” dotyczącej uwzględ-
nienia w ustaleniach planu, sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania i użytkowania 
terenów. 

5. Rozstrzyga się o nieuwzględnieniu uwagi wnie-
sionej 28 kwietnia 2008r. przez „BB Developement”  
i „BMB Invest” oraz 30 kwietnia 2008r. przez Sto-
warzyszenie Kupieckie „Granica” dotyczącej spo-
rządzenia zobowiązania w zakresie budowy ulic  
i uzbrojenia terenu objętego projektem planu, po-
nieważ w planie miejscowym nie przewiduje się 
dróg publicznych oraz infrastruktury technicznej, 
obciążającej budżet miasta. 

6. Rozstrzyga się o uwzględnieniu uwagi wnie-
sionej 28 kwietnia 2008r. przez „BB Developement”  
i „BMB Invest” oraz 30 kwietnia 2008r. przez Sto-
warzyszenie Kupieckie „Granica” dotyczącej okre-
ślenia możliwości przenikania się dla stref okre-
ślonych symbolem a i b w obrębie terenu UC. 

7. Rozstrzyga się o uwzględnieniu uwagi wnie-
sionej 28 kwietnia 2008r. przez „BB Developement”  
i „BMB Invest” oraz 30 kwietnia 2008r. przez Stowa-
rzyszenie Kupieckie „Granica” dotyczącej ograni-
czenia możliwości realizacji obiektów na terenie UC 
o wysokości do 20m. 

8. Rozstrzyga się o uwzględnieniu uwagi wnie-
sionej 28 kwietnia 2008r. przez „BB Developement”  
i „BMB Invest” oraz 30 kwietnia 2008r. przez Sto-
warzyszenie Kupieckie „Granica” dotyczącej spre-
cyzowania zapisów planu odnośnie możliwości loka-
lizacji więcej niż jednego obiektu handlowego. 

9. Rozstrzyga się o uwzględnieniu uwagi wnie-
sionej 28 kwietnia 2008r. przez „BB Developement” 
i „BMB Invest” oraz 30 kwietnia 2008r. przez Sto-
warzyszenie Kupieckie „Granica” dotyczącej wpro-
wadzenia do zapisów planu lokalizacji terenów zie-
leni urządzonej, rekreacyjnej dla zabudowy wieloro-
dzinnej. 

10. Rozstrzyga się o uwzględnieniu uwagi wnie-
sionej 28 kwietnia 2008r. przez „BB Developement”  
i „BMB Invest” oraz 30 kwietnia 2008r. przez Sto-
warzyszenie Kupieckie „Granica” dotyczącej wska-
zania w części graficznej planu zalecanego usytu-
owania miejsc parkingowych dla terenu UC. 
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1646 
 

UCHWAŁA NR XVII/109/08 
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE 

 
z dnia 23 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 
ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. 
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w związku  
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 
2008r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2009r. (M. P. Nr 59, 
poz. 531) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki w po-
datku od nieruchomości na 2009r.:  

1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,62zł 
od 1m2 pow. użytkowej; 

2) od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodar-
czej - 19,81zł od 1m2 pow. użytkowej; 

3) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01zł 
od 1m2  pow. użytkowej; 

4) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym - 9,24zł od 1m2  pow. użytkowej; 

5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego - 6,64zł od 1m2  
pow. użytkowej; 

6) od budowli - 2% ich wartości określonej na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy 
podatkach i opłatach lokalnych; 

7) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków – 0,74 zł od 1m2  pow. użytkowej, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90zł 
od 1ha pow. użytkowej, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - 0,27zł od 1m2  pow. użytkowej. 

§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w usta-
wie o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się  
z podatku od nieruchomości grunty, budynki i ich 
części, które nie zostały oddane w posiadanie za-
leżne. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/57/07 Rady Gminy 
Lipinki Łużyckie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości i zwolnień w tym podatku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki  
i zwolnienia obowiązują od dnia 1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Czaplicki 
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UCHWAŁA NR XVII/110/08 
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE 

 
z dnia 23 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego 

podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 
i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w związku z obwiesz-
czeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podat-
ków i opłat lokalnych w 2009r. (M.P. Nr 59, poz. 531) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12t, wy-
produkowane do 31 grudnia 1995r. włącznie:  

a) powyżej 3,5t do 5,5t włącznie - 352,80zł, 

b) powyżej 5,5t do 9t włącznie - 568,80zł, 

c) powyżej 9t i poniżej 12t - 706,80zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12t wy-
produkowane po dniu 31 grudnia 1995r.: 

a) powyżej 3,5t do 5,5t włącznie - 340,80zł, 

b) powyżej 5,5t do 9t włącznie - 582,00zł, 

c) powyżej 9t i poniżej 12t - 686,40zł; 

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

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

a) od 3,5t do 9t włącznie - 1.268,40zł; 

b) powyżej 9t, a poniżej 12t - 1.645,20zł; 

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

      lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12t wy-
produkowane po dniu 31 grudnia 1995r.: 

a) od 3,5t do 9t włącznie - 1.180,80zł, 

b) powyżej 9t, a poniżej 12t - 1.543,20zł; 

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

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7t i poniżej 12t wyproduko-
wane do 31 grudnia 1995r. z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego: 

a) od 7t do 10t włącznie - 1.250,40zł, 

b) powyżej 10t, a poniżej 12t - 1.407,60zł; 

8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7t i poniżej 12t wyprodukowane 
po dniu 31 grudnia 1995r. z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego: 

a) od 7t do 10t włącznie – 1.118,40zł, 

b) pow. 10t , a poniżej 12t – 1.249,20zł; 

9) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego, stawki podatkowe określa za-
łącznik Nr 3 do uchwały; 

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

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.641,60zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.079,60zł; 
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11) od autobusu wyprodukowanego po dniu  
31 grudnia 1995r. w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.250,40zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.339,20zł. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych autobusy wykorzystywane bez względu 
na ilość miejsc siedzących, wyłącznie do przewozu 
dzieci szkolnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Lipinki Łużyckie. 

§ 4. Traci moc uchwała XI/58/07 Rady Gminy 
Lipinki Łużyckie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych oraz zwolnień z tego podatku na 
terenie Gminy Lipinki Łużyckie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki  
i zwolnienia obowiązują od 1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Czaplicki 

 
 

Załączniki Nr 1 
do uchwały Nr XVII/110/08 

Rady Gminy Lipinki Łużyckie 
z dnia 23 października 2008r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie  

całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa cał-
kowita w tonach 

Stawka podatku (w złotych) 

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

Inne systemy zawieszania  
osi jezdnych 

Dwie osie  
12 13 954,60 1.118,40 
13 14 1.118,40 1.227,60 
14 15 1.227,60 1.291,20 
15  1.291,20 1.863,60 

Trzy osie 
12 17 954,00  1.118,40  
17 19 1.118,40  1.227,60  
19 21 1.227,60  1.291,20  
21 23 1.291,20  1.863,60  
23 25 1.863,60  1.909,20 
25  1.863,60  1.909,20  

Cztery osie i więcej 
12 25 1.432,80  1.478,40  
25 27 1.478,40  1.746,00  
27 29 1.746,20  1.863,60  
29 31 1.863,60  2.690,00  
31  1.863,60  2.690,00  
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Załączniki Nr 2 
do uchwały Nr XVII/110/08 

Rady Gminy Lipinki Łużyckie 
z dnia 23 października 2008r. 

 
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  
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

Inne systemy zawieszania  
osi jezdnych 

Dwie osie  
12 18 1.250,40 1.341,60  
18 25 1.341,60  1.408,80  
25 31 1.408,80  1.546,80  
31  1.556,40  2.079,60  

Trzy osie 
12 40 1.418,40  1.958,40  
40  1.965,60  2.690,40  

 
 

Załączniki Nr 3 
do uchwały Nr XVII/110/08 

Rady Gminy Lipinki Łużyckie 
z dnia 23 października 2008r. 

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

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t 
 

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 z zawieszeniem 

pneumatycznym 
Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 
Jedna oś  

12 18 1.220,40  1.296,20  
18 25 1.342,80  1.386,60  
25  1.386,00  1.635,60  

Dwie osie  
12 28 1.092,00  1.112,40  
28 33 1.112,40  1.317,60  
33 38 1.317,60  1.467,60 
38  1.420,80  1.932,00  

Trzy osie 
12 38 1.024,80  1.071,60  
38   1.071,60  1.456,80  
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UCHWAŁA NR XVII/111/08 
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE 

 
z dnia 23 października 2008r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na ob-

szarze Gminy Lipinki Łużyckie w 2009r. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o po-
datku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969  
z późn. zm.) w związku z Komunikatem Prezesa GUS 
z dnia 17 października 2008r. (M. P. Nr 81, poz. 717) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta okre-
śloną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 paź-
dziernika 2008r. (M. P. Nr 81, poz. 717) do kwoty 

48,59zł za 1dt przyjmowaną jako podstawę do obli-
czenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2009r. 

§ 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 z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Czaplicki 
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UCHWAŁA NR XXVIII/189/08 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

 
z dnia 28 października 2008r. 

 
w sprawie opłaty miejscowej 

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

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejsco-
wej pobieranej od osób fizycznych przebywających 
dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczyn-
kowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Lu-
biewo, Gościm, Lubiatów, Goszczanowo, Przebo-
rowo, Zagórze w wysokości 1,86zł. 

§ 2. 1. Opłatę pobiera się za każdy dzień poby-
tu. 

2. Do pobierania opłaty miejscowej zobowiązu-
je się: 

a) administratorów zakładowych ośrodków wy-
poczynkowych zlokalizowanych w miejsco-
wościach: Lubiewo, Gościm, Lubiatów, Go-

szczanowo, Przeborowo, Zagórze,   

b) sołtysa wsi Lubiewo, Gościm, Lubiatów, 
Goszczanowo, Przeborowo, Zagórze. 

3. Pobierający opłatę zobowiązani są do od-
prowadzania zainkasowanych kwot bezpośrednio 
w kasie urzędu lub przelewem na konto bankowe. 

§ 3. Dla inkasentów ustala się wynagrodzenie 
prowizyjne w wysokości 10% pobranej kwoty. 

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/098/07 Rady Miej-
skiej w Drezdenku z dnia 22 października 2007r.  
w sprawie opłaty miejscowej. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Skrzypczyński 
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UCHWAŁA NR XXVIII/190/08 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

 
z dnia 28 października 2008r. 

 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

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

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

1) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej - 17,00zł od 1m² po-
wierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 9,24zł od 1m² 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 4,01zł od 1m² powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego: 

- budynków letniskowych - 6,64zł od 1m² 
powierzchni użytkowej, 

- garaży - 6,64zł od 1m² powierzchni użyt-
kowej, 

- pozostałych budynków - 4,00zł od 1m² po-
wierzchni użytkowej; 

2) od budowli - 2% 

3) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-

ków - 0,65zł od1m² powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90zł 
od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 0,27zł od 1m² powierzch-
ni. 

§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7 
ust. 1 i ust. 2 ustawy, zwalnia się od podatku od 
nieruchomości, z wyjątkiem zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej, nieruchomości 
lub ich części zajęte: 

a) grunty zajęte pod cmentarze,  

b) nieruchomości lub ich części oraz grunty 
stanowiące własność gminy, które nie zo-
stały oddane w zarząd, użytkowanie wie-
czyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, uży-
czenie albo nie zostały objęte w bezumowne 
posiadanie, 

c) nieruchomości lub ich części wykorzystywa-
ne w zakresie wypożyczania książek i czy-
telnictwa, z wyjątkiem zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej, 

d) nieruchomości lub ich części zajmowane 
na cele kulturalno - oświatowe, z wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej.   

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/099/07 Rady Miej-
skiej w Drezdenku z dnia 22 października 2007r.  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieru-
chomości. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Skrzypczyński 
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UCHWAŁA NR XXVIII/191/08 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

 
z dnia 28 października 2008r. 

 
w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) i art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, 
poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia  
30 października 2002r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U.  
z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 6 
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co na-
stępuje: 

§ 1. Zarządza się na terenie miasta i gminy po-
bór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomo-
ści, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.  

§ 2. Inkasentami podatków, o których mowa  

w § 1 ustala się na terenie wsi - sołtysów. 

§ 3. Ustala się dla inkasentów wynagrodzenie 
w wysokości 10% od sumy zainkasowanych kwot. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/097/07 Rady Miej-
skiej w Drezdenku z dnia 22 października 2007r.  
w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od 
nieruchomości. 

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Skrzypczyński 
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UCHWAŁA NR XXVIII/192/08 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

 
z dnia 28 października 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t. j. z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi), na podstawie art. 15 oraz art. 19 pkt 1 lit. a  
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 z późn zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej 
na terenie miasta i gminy Drezdenko w wysokości: 

1) przy sprzedaży z samochodów, ciągników z przy-
czepami 21zł; 

2) przy sprzedaży ze straganów stanowiących włas-
ność gminy 17zł; 

3) przy sprzedaży z ławki, stolika polowego, na-
miotów przenośnych za 1m2 zajmowanej po-
wierzchni 5zł, z tym iż stawka nie może prze-
kroczyć 658,49zł; 

4) przy sprzedaży małej ilości warzyw, owoców, 
runa leśnego i innych artykułów 2,50zł; 

5) przy sprzedaży z punktów gastronomicznych 
połączonych ze sprzedażą napojów alkoholo-
wych 165zł; 

6) inna sprzedaż gastronomiczna (np. lodów, waty 
cukrowej, kukurydzy prażonej, kurczaków, szasz-
łyków itp.) za 1m² zajmowanej powierzchni 
25zł, z tym iż stawka nie może przekroczyć 
658,49zł; 

7) zwalnia się z opłaty targowej stoiska rzemieśl-
nicze, malarstwo, rzeźbiarstwo, szydełkowanie, 
haft, ceramika ozdobna, pisanki, na jarmarkach 
organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy, 
jednostki organizacyjne gminy i gminne osoby 
prawne. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/101/07 Rady Miej-
skiej w Drezdenku z dnia 22 października 2007r.  
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w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i za-
sad jej poboru. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2009r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Skrzypczyński 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXIII/203/08 
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU 

 
z dnia 28 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2009 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz 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, Nr 162, poz. 1568, 
Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  
Nr 173, poz. 1218) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, 
Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,  
poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 584, Nr 116, 
poz. 730, M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75,  
poz. 758, M. P. z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76,  
poz. 813) w związku z obwieszczeniem Ministra Fi-

nansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokal-
nych w 2009r. (M. P. z 2008r. Nr 59, poz. 531) uch-
wala się, co następuje: 

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

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

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 451zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 563zł, 

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 781zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej ma-
sy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, 
stawki podatkowe określa poniższa tabela: 

 
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 uzna-

nym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 1.148 1.181 
13 14 1.213 1.244 
14 15 1.276 1.308 
15  1.339 1.344 

Trzy osie 
12 17 1.261 1.303 
17 19 1.345 1.388 
19 21 1.431 1.474 
21 23 1.517 1.560 
23 25 1.602 1.693 
25  1.688 1.693 
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1 2 3 4 
Cztery osie i więcej 

12 25 2.301 2.343 
25 27 2.386 2.429 
27 29 2.472 2.472 
29 31 2.566 2.634 
31  2.594 2.594 

 
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  
- 873zł; 

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 poniższa 
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 
pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.822 1.865 
18 25 1.908 1.951 
25 31 1.994 2.035 
31  2.004 2.054 

Trzy osie 
12 40 2.004 2.004 
40  2.594 2.658 

 
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-

jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego - 382zł; 

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

nym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 505 527 
18 25 548 570 
25  593 602 

Dwie osie 
12 28 1.377 1.418 
28 33 1.460 1.501 
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1 2 3 4 
33 38 1.543 1.586 
38  1.818 1.825 

Trzy osie 
12 38 1.221 1.281 
38  1.343 1.375 

 
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do 

siedzenia: 

a) do 15 miejsc - 656zł, 

b) od 16 miejsc do mniejszej niż 30 miejsc  
- 1.315zł, 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.643zł. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/79/07 Rady Miej-
skiej w Lubsku z dnia 29 października 2007r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych w roku 2008. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Tomiałowicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXIII/204/08 
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU 

 
z dnia 28 października 2008r. 

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2009 

 
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, Nr 162, poz. 1568, 
Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  
Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974,  
Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 1 i 4, art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o 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, 
Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,  
poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 584, Nr 116, 
poz. 730, M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75,  
poz. 758, M. P. z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76,  
poz. 813) w związku z obwieszczeniem Ministra Fi-
nansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokal-
nych w 2009r. (M. P. z 2008r. Nr 59, poz. 531) uch-
wala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,70zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,70zł 
od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego- 0,18zł od 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 18,09zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem § 1 
pkt 2 lit c i d, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej polegającej na świadczeniu usług 
w zakresie: 
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- naprawy domowego sprzętu radiowego 
i telewizyjnego oraz innego sprzętu au-
diowizualnego - 15,83zł od 1m2 powierz-
chni użytkowej, 

- naprawy obuwia i innych wyrobów skó-
rzanych - 15,83zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

- naprawy elektrycznych artykułów gospo-
darstwa domowego - 15,83zł od 1m2 po-
wierzchni, 

- usług pralniczych, fryzjerskich, krawiec-
kich - 15,83zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej, 

- usług hotelarskich - 15,83zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

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

e) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 3,95zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

f) od pozostałych budynków, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego - 6,44zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

g) od garaży - 6,44zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej; 

3) od budowli: 

a) służących do odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków - 1% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

b) pozostałych - 2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 
ustawy, o której mowa w pkt a. 

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

a) obiekty kulturalne i sportowo - rekreacyjne 
wraz z przynależnymi im gruntami stano-
wiące własność Gminy Lubsko, za wyjąt-
kiem budynków lub ich części udostępnio-

nych innym podmiotom na prowadzenie 
działalności gospodarczej, 

b) budowle stanowiące własność Gminy Lub-
sko, dla których gmina nie utworzyła żad-
nej jednostki organizacyjnej, nie przekaza-
ła ich we władanie lub administrowanie, 

c) nieruchomości lub ich części stanowiące 
własność Gminy Lubsko, które nie zostały 
oddane we władanie lub administrowanie 
i nie są użytkowane bez żadnego tytułu praw-
nego przez osoby fizyczne i osoby prawne, 

d) zasób mieszkaniowy Gminy Lubsko z wy-
łączeniem lokali mieszkalnych stanowiących 
odrębne nieruchomości, 

e) remizy OSP i świetlice wiejskie, będące we 
władaniu rad sołeckich wraz z przynależ-
nymi do nich gruntami, za wyjątkiem bu-
dynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej, 

f) nieruchomości będące we władaniu jedno-
stek budżetowych i zakładów budżetowych 
Gminy Lubsko z wyjątkiem budynków lub 
ich części, budowli oraz gruntów zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej, 

g) w 50% powierzchnię budynków niemiesz-
kalnych, z wyjątkiem garaży i budynków za-
jętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej emerytów, rencistów lub osób po-
bierających świadczenie przedemerytalne, 

h) powierzchnię budynków, o których mowa 
w § 2 pkt 1 lit. f powyżej 100m2. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/80/07 Rady Miej-
skiej w Lubsku z dnia 29 października 2007r. w spra-
wie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od 
nieruchomości w roku 2008. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Tomiałowicz 
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UCHWAŁA NR XXIII/205/08 
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU 

 
z dnia 28 października 2008r. 

 
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i określenia jej poboru 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 200 1r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. 
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.  
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.  
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. 
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U.  
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218) oraz art. 19 pkt 1a i 2 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U.  
z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, 
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Dz. U. 
z 2008r. Nr 93, poz. 584, Nr 116, poz. 730, M. P.  
z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, M. P.  
z 2007r. Nr 47. poz. 557, Nr 76. poz. 813) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej: 

1) od sprzedaży z pojazdu lub przy parkowanym 
pojeździe płodów rolnych, warzyw i owoców 
w stanie nieprzetworzonym: 

a) z pojazdu o ładowności do 1,5 tony - 11zł, 

b) z pojazdu o ładowności powyżej 1,5 tony  
- 21zł; 

2) od sprzedaży pozostałych artykułów spożyw-
czych innych niż określone w pkt 1 z pojazdu 
lub przy parkowanym pojeździe - 11zł; 

3) od sprzedaży artykułów innych niż spożywcze 
z pojazdu lub przy parkowanym pojeździe - 26zł; 

4) od sprzedaży w ramach tzw. „małej gastrono-
mii” dokonywana z przyczep campingowych 
lub innych przystosowanych pojazdów - 11zł; 

5) od sprzedaży w inny sposób (handel z ręki, 
koszy, stoisk itp.) niż określony w pkt 1 - 4, je-
żeli sprzedawca zajmuje powierzchnię do 3m2: 

a) płodów rolnych, warzyw i owoców w sta-
nie nieprzetworzonym - 11zł, 

b) jeżeli sprzedający dysponuje produktami rol-
nymi o wartości do 50zł - 3zł, 

c) pozostałych artykułów - 19zł; 

6) za każdy dodatkowo rozpoczęty 1m2 powierzchni 
określonej w pkt 5, a także za powierzchnię za-
jętą wokół stołu, a dotyczącej sprzedaży: 

a) płodów rolnych w stanie nieprzetworzonym 
- 4zł, 

b) jeżeli sprzedający dysponuje produktami  
o wartości do 50zł - 3zł, 

c) pozostałych artykułów - 7zł; 

7) przy sprzedaży dokonywanej w trakcie imprez: 
Dni Lubska, Święta Plonów i festynów, dzien-
na stawka opłaty targowej wynosi: 

a) stoisko do 2m2 powierzchni - 21zł, 

b) stoisko powyżej 2m2 do 3m2 powierzchni  
- 31zł, 

c) stoisko powyżej 3m2 do 4m2 powierzchni  
- 62zł, 

d) stoisko powyżej 4m2 powierzchni - 103zł; 

8) w pierwszą sobotę miesiąca (dzień wolnego 
handlu) na targowisku miejskim w Lubsku przy 
placu Lucjana Grzei będzie umożliwiona sprze-
daż bez opłaty targowej, pojedynczych egzem-
plarzy starych książek, płyt gramofonowych, ko-
lekcji nie mających większej wartości finansowej, 
a mających wartość kolekcjonerską. W przypad-
ku stwierdzenia znamion handlu zarobkowe-
go mają zastosowanie stawki określone w § 1 
uchwały. 

§ 2. Jeżeli artykuły handlowe lub sposób pro-
wadzenia handlu występują w więcej niż jednej 
postaci (formie), od całości pobiera się opłatę tar-
gową wg stawki najwyższej. 

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

2. Opłatę targową pobierają inkasenci Urzędu 
Miejskiego w Lubsku: Wiesław Bielecki oraz Doro-
ta Imbierska, a na terenie wsi inkasa dokonują 
sołtysi: Stanisława Fortuna Sołectwo Białków, Miro-
sław Pałągiewicz Sołectwo Chełm Żarski, Anna Kor-
żel Sołectwo Chocicz, Donata Krzesińska Sołectwo 
Chocimek, Kazimiera Waluś Sołectwo Dabrowa, 
Zdzisława Wierzbicka Sołectwo Dłużek, Zbigniew 
Mróz Sołectwo Górzyn, Ostapowicz Joanna Sołec-
two Grabków, Piotr Bańdziak Sołectwo Kałek, Te-
resa Rałowiec Sołectwo Lutol, Zofia Korzyniewska 
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Sołectwo Mierków, Stanisław Sawron Sołectwo 
Mokra, Emilia Zajączkowska Sołectwo Osiek, Ja-
nusz Kuczyński Sołectwo Raszyn, Sylwia Milewska 
Sołectwo Stara Woda, Renata Sówka Sołectwo 
Tuchola Żarska, Krystyna Sekular Sołectwo Tymie-
nice, Danuta Sinicka Sołectwo Ziębikowo. 

3. Wynagrodzenie za inkaso stanowi prowizja 
w wysokości 15% zainkasowanej kwoty, płatna z do-
łu. 

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/103/07 Rady Miej-
skiej w Lubsku z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie 
ustalenia stawek opłaty targowej i określania zasad 
jej poboru. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Tomiałowicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXIII/206/08 
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU 

 
z dnia 28 października 2008r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/07 z dnia 29 października 2007r. w sprawie ustalenia wzorów 

formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
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, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 6 ust. 13 
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, 
Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,  
poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93 poz. 584, Nr 116 
poz. 730, M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75,  
poz. 758, M. P. z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76,  
poz. 813), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 październi-
ka 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, 
poz. 1682 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz. 1826, 
Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, 
Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, 
Dz. U. z 2008r. Nr 116 poz. 730), art. 6a ust. 11 

ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969  
ze zm.: Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, 
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2007r. Nr 109, 
poz. 747, Dz. U. z 2008r. Nr 116 poz. 730) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/91/07 Rady Miejskiej  
w Lubsku z dnia 29 października 2007r. w sprawie 
ustalenia wzorów formularzy informacji oraz de-
klaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rol-
ny, zmienia się określony w § 1 wzór formularza 
informacji w sprawie podatku od nieruchomości, 
rolnego, leśnego, który otrzymuje brzmienie jak  
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Tomiałowicz 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIII/206/08 
Rady Miejskiej w Lubsku 

z dnia 28 października 2008r. 
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UCHWAŁA NR XXIII/207/08 
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU 

 
z dnia 28 października 2008r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego  

na 2009r. na terenie Gminy Lubsko 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. 
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.  
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.  
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.  
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U.  
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218 ) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.: Dz. U.  
z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 191, 
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,  
Dz. U. z 2007r. Nr 109, poz. 747, Dz. U. z 2008r.  
Nr 116, poz. 730 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 
trzech pierwszych kwartałów 2008r. określoną w ko-
munikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go z dnia 17 października 2008r. w sprawie śred-
niej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2008r. (M. P. Nr 81, poz. 717), przyjmo-
waną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 
obszarze Gminy Lubsko na 2009r., z kwoty 55,80zł za 
1dt do kwoty 50zł za 1dt. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Tomiałowicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVI/157/08 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU 

 
z dnia 29 października 2008r. 

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

i opłaty targowej na rok 2009 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 
ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 15 pkt 1, 2, 3, art. 18a ust. 1 
i art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co na-
stępuje: 

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

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,59zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,55zł 
od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej działalności pożytku publicz-
nego 0,21zł od 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 17,60zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
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spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 8,42zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 4,84zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej, 

e) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych 3,22zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej; 

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) grunty wraz z budynkami będące własnością 
Gminy Czerwieńsk przeznaczone na działalność 
jednostek organizacyjnych gminy oraz działal-
ność jednostek ochrony przeciwpożarowej; 

2) nieruchomości lub ich części stanowiące wła-
sność Gminy Czerwieńsk, które nie zostały od-
dane w zarząd, najem, użyczenie, dzierżawę 
bądź nie są użytkowane bezumownie lub z in-
nego tytułu prawnego; 

3) basen kąpielowy w Czerwieńsku, 

4) grunty zajęte na place zabaw, 

5) grunty zajęte na boiska sportowe; 

6) grunty zajęte na zieleńce komunalne; 

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

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

§ 3. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posia-
dania psów na terenie gminy Czerwieńsk w wysoko-
ści 10zł za jednego psa. 

2. Zwalnia się od opłaty szczenięta do 12 tygo-
dni będące własnością mieszkańców Gminy Czer-
wieńsk. 

3. Opłatę pobiera się w wysokości 50% stawki 
określonej w ust. 1 od psów, w posiadanie których 
weszły osoby fizyczne po 30 czerwca roku podat-
kowego. 

4. Należność płatna jest z góry, bez wezwania  
- do dnia 31 marca każdego roku lub w ciągu 
dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa  
- w kasie urzędu gminy i miasta, inkasentom (soł-
tysom) lub na rachunek bankowy budżetu gminy. 

§ 4. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej 

w wysokości: 

a) przy sprzedaży z samochodu osobowego  
- 26zł, 

b) przy sprzedaży z samochodu osobowego  
z przyczepką, z samochodu ciężarowego lub 
przyczep ciągnikowych - 26zł, 

c) przy sprzedaży z wozu konnego - 26zł, 

d) przy sprzedaży ze straganu bez względu na 
branżę - 26zł, 

e) przy sprzedaży z kosza, wiadra, wózka ręcz-
nego - 6zł, 

f) przy sprzedaży pojazdów: osobowych, cię-
żarowo - osobowych, przyczep i naczep, 
autobusów, ciągników i innych pojazdów, 
w tym jednośladowych - 103zł, 

g) przy sprzedaży z wozu konnego, przyczep 
ciągnikowych, samochodu o ładowności do 
2 ton - nie przetworzonych płodów rolnych 
- 11zł, 

h) producenci produktów ogrodniczych, wa-
rzywnych i sadowniczych (sprzedaż stała):  

- zajmujących powierzchnię targową do 
10m2 - 11zł, 

- zajmujących powierzchnię targową po-
wyżej 10m2 - 21zł. 

§ 5. 1. Do wymiaru, poboru i egzekucji podat-
ków i opłat wprowadzonych uchwałą mają zasto-
sowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997. 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 
ze zmianami). 

2. Zasady poboru podatków i opłat na terenie 
gminy w trybie inkasa oraz wysokość wynagrodze-
nia inkasentów określa uchwała Nr VI/46/07 Rady 
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2007r.  
w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych przez 
inkasentów oraz uchwała Nr XIV/135/08 z 25 czerwca 
2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru po-
datków i opłat lokalnych przez inkasentów. 

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

§ 7. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwa-
ły traci moc uchwała Nr IX/80/07 Rady Miejskiej  
w Czerwieńsku z dnia 30 października 2007r. w spra-
wie ustalania wysokości i zasad poboru podatku od 
nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opła-
ty targowej na rok 2008. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Leszek Jędras 
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1659 
 

UCHWAŁA NR XLII/695/08 
RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieru-

chomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2009r. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1 - 4, art. 6 
ust. 12 i 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t. j. Dz. U.  
z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 
poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,  
Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, 
poz. 730) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od 
nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Go-
rzowa Wlkp.: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,66zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,59zł 
od 1ha powierzchni, 

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

d) związanych z działalnością pół golfowych  
- 0,27zł od 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 18,82zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

 

 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 8,76zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 3,81zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 6,37zł od 1m2 powierzch-
ni 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 zwal-
nia się od podatku od nieruchomości grunty i bu-
dynki lub ich części stanowiące własność Miasta 
Gorzowa Wlkp., które znajdują się w jego włada-
niu lub jego jednostek organizacyjnych w okresie, 
kiedy nie są wykorzystywane dla realizacji zadań 
Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 3. W załączniku Nr 1 oraz Nr 2 do uchwały 
określa się wzory formularzy informacji i deklaracji 
na podatek od nieruchomości. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

_______________________________________________ 
1Niniejsza 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 
transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.); 

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

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej - wydanie specjalne. 
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/327/07 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21listopada 2007r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieru-
chomości oraz wzorów formularzy informacji i de-
klaracji podatkowych na 2008r. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2009r.  

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sibińska  
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLII/695/08 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 października 2008r. 

 

1.Wewnętrzny Numer Ewidencyjny   
.................................................................. 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.). Niniejsza ustawa dokonuje  
w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. W sprawie ustanowie-
nia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368  
z 17.12.1992r.), 2)dyrektywy 1999/62WS z dnia 17 czerwca 1999r. W sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania 
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.). 
Składający:             Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi 

nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów,  posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów 
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia 
zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania: Prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia  przedmiotów opodatkowania. 
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
                                    Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3 - 4 66-400 Gorzów Wlkp.                         
B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 Nazwisko     Nazwisko 
                                
 Imiona: Imiona: 
Imię ojca/matki Imię ojca/matki 
REGON/PKD REGON/PKD 
PESEL            PESEL            
NIP    -    -   -   NIP    -    -   -   
B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
 Kraj Województwo Kraj 

 
Województwo 

 Miejscowość 
 

Kod pocztowy Miejscowość 
 

Kod pocztowy 

 Ulica 
 

Numer domu / Numer lokalu Ulica 
 

Numer domu / Numer lokalu 

B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI 
 Województwo 

 
Ulica Numer domu / Numer lokalu 

 Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
  Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)    1. informacja składana po raz pierwszy         2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)  
D. DANE O NIERUCHOMOŚCI 
  Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

     1. właściciel          2. współwłaściciel        3. posiadacz samoistny    4. dzierżawca    5. najemca     6. użytkownik wieczysty 
     7. współużytkownik wieczysty    8. posiadacz      9. współposiadacz    

 Adres położenia przedmiotu opodatkowania (miejscowość, ulica, Nr budynku, Nr lokalu) 
 

 Adres położenia przedmiotu opodatkowania – działka (nr działki) 
 

  Podstawa prawna   -                                                                                    data nabycia/zbycia* (niewłaściwe skreślić) 
    1. Nr aktu notarialnego  .....................................................................   -     ....................................................................  
    2. Nr umowy dzierżawy/najmu  .........................................................   -     ..................................................................... 
    3. Nr umowy kupna-sprzedaży  ............... ...........................................  -     .................................................................... 

 Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów 
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na  

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
 
......................................................................... m2 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni  
wodnych 

 
......................... ............................................... ha 

3. związanych z działalnością pól golfowych  
......................................................................... m2 

 

4. pozostałe grunty, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

 
 
......................................................................... m2 
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D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 
 1. mieszkalnych - ogółem  

     
     w  tym: 
         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m      
             
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

 
......................................................................... m2 

 
............................................................ m2 

 
............................................................ m2 

     *        Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na 
wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również 
garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków miesz-

kalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogó-
łem 

     w  tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20  

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

 
 
......................................................................... m2 

 
............................................................. m2 

 
............................................................. m2 

 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym ogółem 

     w  tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m  
 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

 
 
........................................................................ m2 

 
.............................................................. m2 

 
.............................................................. m2 

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
    udzielania świadczeń zdrowotnych ogółem 
 w  tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m  
 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m  

 
........................................................................ m2 

 
............................................................... m2 

 
............................................................... m2 

 

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

     w  tym: 
 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m  

 

       - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 
    garaży  
    w  tym: 
   

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m  

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

 
....................................................................... m2 

 
 
 
.............................................................. m2 

 
.............................................................. m2 

 
..........................................................................m2 

 
.............................................................. m2 

 
.............................................................. m2 

D.3 BUDOWLE 
 1. budowle  (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)  

......................................................................,....... 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
  Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

 Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

G. ADNOTACJE  
  Uwagi  

 
 
 
 
 
 
 
 

  Data przyjmującego informację (dzień-miesiąc-rok) 
  
  

Podpis przyjmującego formularz  
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XLII/695/08 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 października 2008r. 

 
Pieczęć nagłówkowa podatnika 

NIP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2009 ROK 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), 
zwana dalej „ustawą” 

Składający: 

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości 
prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieru-
chomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub 
ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami  
z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub 
ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę miesz-
kaniową 

Termin składania: 
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ 
na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. 

Miejsce składania Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania 

 
 
 
 

Status składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):  
� osoba fizyczna,  
� osoba prawna, 
� jednostka organizacyjna, w tym spółka nie mająca osobowości prawnej. 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja 
podatkowa 

A. 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

 
 
 
                              Stan obowiązywania na dzień              -             -                  r.  

 MIEJSCE  SKŁADANIA  DEKLARACJI 

 PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP. 
URZĄD MIASTA WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT, UL. SIKORSKIEGO 3 - 4,  66-400 GORZÓW WLKP. 

B. DANE  PODATNIKA: * - DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ, ** - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ 

DANE  IDENTYFIKACYJNE 
2. Nazwa pełna * / Nazwisko i imię** 
 
 
 
 

B.1 

3. Identyfikator REGON * 4. Numer PESEL ** 

 Pola  6, 7, 8  wypełnia osoba w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany 

 5.   Data urodzenia 
 

6.   Imię ojca 
 

7.   Imię matki 
 

ORGAN  REJESTROWY * 
8.   Nazwa organu rejestrowego 

9.    Dane osoby reprezentującej firmę 

B.2 

10.   Numer Krajowego Rejestru Sądowego 11.   Klasa PKD lub EKD 

ADRES  SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 
12.   Kraj 13.   Województwo 14.   Powiat 

15.   Gmina 16.   Ulica 17.   Nr domu 18.   Nr lokalu 

19.   Miejscowość 20.   Kod pocztowy 21.   Poczta 

B.3 

22.   Telefon 23.   Fax 24.   Adres e-mail 

1. Złożenie deklaracji 2. Korekta deklaracji 
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C. DANE  DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTÓW  OPODATKOWANIA –  
W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY NIERUCHOMOŚCI NALEŻY WYPEŁNIĆ ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI 

 Położenie nieruchomości (adres) 25.  

 

Forma władania 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

26. � WŁASNOŚĆ 
� WSPÓŁWŁASNOSĆ  
� WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 
� UMOWA UŻYCZENIA 
� WSPÓŁUŻYTKOWANIE 

� POSIADANIE SAMOISTNE 
� WSPÓŁPOSIADANIE SAMOIST-

NE 
� POSIADANIE ZALEŻNE (NAJEM 

DZIERŻAWA) 
� WSPÓŁPOSIADANIE ZALEŻNE 

(NEJEM, DZIERŻAWA) 
 

 Nr księgi wieczystej 27. 

 
Identyfikatory działek, budynków, lokali 28. Działka 

            .            .             . . 
obręb, arkusz mapy, Nr działki 

29. budynek 
              .               .      
nr działki, Nr budynku 

30. Lokal 
              .                    .                  .     
Nr działki, Nr budynku, Nr lokalu 

D. 
D.1 

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 
POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

 Podstawa opodatkowania  Stawka podatku Kwota podatku 

 

1. Związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków (m2) 

31.  
 
 
                                                                   

0,66zł 

32.  

 
2. Związanych z działalnością pól golfo-
wych (m2) 

33.  
0,27zł 

34.  

 

3. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wod-
ne, retencyjne lub elektrowni wodnych  
(należy podać w hektarach z dokładnością 
do czterech miejsc po przecinku) 

35.  
 
 
 

3,59zł 

36.  

 

4. Pozostałe grunty, w tym zajęte na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego (m2) 

37.  
 
                                                                  

0,19zł 

38.  

D.2   POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 

Podstawa opodatkowania w m2 

  w wysokości 
powyżej  2,20m 

w wysokości  
od 1,40m do 2,20m 
(zaliczyć 50% po-

wierzchni) 

Stawka podatku Kwota podatku 

1. Mieszkalne  
 

39.  
 

40.  
 

0,55zł 
41. 

2. Związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub 
ich części zajęte na prowadzenie działal-
ności gospodarczej 

42.  
 
 
 

43.  
 
 
 

18,82zł 

44.  

3. Zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym 

45.  
 
 

46. 
 
 

8,76zł 
47. 

4. Zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych  

48. 
 
                         

49. 
 
 

3,81zł 
50. 

 

5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego 

51. 
 
 
                      

52. 
 
 
 

6,37zł 

53. 

D.3  WARTOŚĆ BUDOWLI 
 

 
Podstawa opodatkowania w zł  

z dokładnością do 1zł 
Stawka podatku Kwota podatku 

Budowle lub ich części związane  
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (wartość, o której 
mowa w przepisach o podatkach 
dochodowych) 

54. 
 

,00zł                                  2% 

55. 

D.4 ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 

 
Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) 
Suma kwot z pozycji 32, 34, 36, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 55  
 

56. 
 

,00zł  
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 
E.1 ZWOLNIENIA USTAWOWE NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1 I 2 USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY 

 Podstawa opodatkowania 

 Tytuł prawny zwolnienia Grunty 
(powierzchnia  

w m2) 

Budynki lub ich 
części  

(powierzchnia 
użytkowa w m2) 

Budowle  
(wartość w zł) 

Kwota  
zwolnienia 

(w zł)  

 

Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle wchodzące w skład infrastruktury 
kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz 
zajęte pod nie grunty, jeżeli: 
a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania 
licencjonowanym przewoźnikom, lub 
b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego 
przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą 
infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub 
c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435mm 

57.  58. 59. 

 

Art. 7 ust. 1 pkt 1a – grunty, budynki i budowle pozostałe po 
likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków – do czasu przenie-
sienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego – nie 
dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub 
weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację 
linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepi-
sach o transporcie kolejowym – z wyjątkiem zajętych na działal-
ność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o trans-
porcie kolejowym. 

60. 61. 62. 63. 

 

Art. 7 ust. 1 pkt  4 – budynki gospodarcze lub ich części:  
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,  
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie 
działalności rolniczej,  
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej 

 64.  65. 

 

Art. 7 ust. 1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na potrze-
by prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności 
wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki  
i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywa-
nych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz grunty za-
jęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży 

66. 67.  68. 

 

Art. 7 ust. 1 pkt 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie do 
rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, 
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

69. 70.  71. 

 
Art. 7 ust. 1 pkt 7 – grunty i budynki we władaniu muzeów reje-
strowanych  

72. 73.  74. 

 

Art. 7 ust. 1 pkt 8a – będące własnością Skarbu Państwa: grunty 
pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód 
powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki 
wodne 

75.   76. 

 

Art. 7 ust. 1 pkt 9 – budowle wałów ochronnych, grunty pod 
wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne 
podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe 

77.  78. 79. 

 
Art. 7 ust. 1 pkt 10 – grunty stanowiące nieużytki, użytki ekolo-
giczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej 

80.   81. 

 
 

Art. 7 ust. 1 pkt 11 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe 
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają 
jeden z warunków: 
a) osiągnęli wiek emerytalny,  
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,  
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności,  
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie 
rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 

82.   83. 

 

Art. 7 ust. 1 pkt 12 – budynki położone na terenie rodzinnych 
ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni 
ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan  
i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność 
gospodarczą 

 84.  85. 
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Art. 7 ust. 1 pkt 13 – budynki i budowle zajęte przez grupę produ-
centów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane 
wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży 
produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodar-
stwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 
ustawy z dnia 15 września 2000r. o grupach producentów rol-
nych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88,  
poz. 983 z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim  

 86. 87. 88. 

 
Art. 7 ust. 1 pkt 14 – nieruchomości lub ich części zajęte na pro-
wadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego 

89. 90. 91. 92. 

 
Art. 7 ust. 2 pkt 1 – uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów 
opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą 

93. 94.  95. 

 

Art. 7 ust. 2 pkt 2 – szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placów-
ki doskonalenia nauczycieli – publiczne i niepubliczne oraz orga-
ny prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu, 
użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkol-
nych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zaję-
tych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa 

96. 97.  98. 

 
Art. 7 ust. 2 pkt  3 – placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; 
zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na 
działalność gospodarczą 

99. 100.  101. 

 
 

Art. 7 ust. 2 pkt  4 – prowadzących zakłady pracy chronionej lub 
zakłady aktywności zawodowej – w zakresie przedmiotów opo-
datkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało 
potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu 
pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo za-
świadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu,  
z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się  
w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi 
zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej 

102. 103. 104. 105. 

 
Art. 7 ust. 2 pkt 5 – jednostki badawczo - rozwojowe, z wyjątkiem 
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodar-
czą  

106. 107.  108. 

 

Art. 7 ust. 2 pkt 5a – przedsiębiorców o statusie centrum badaw-
czo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepi-
sach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele 
prowadzonych badań i prac rozwojowych, 

109. 110. 111. 112. 

 
Art. 7 ust. 2 pkt 6 – Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem 
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodar-
czą  

113. 114.  115. 

 
Art. 1b ust. 1 ustawy – zwolnienia przyznane Kościołom  
i związkom wyznaniowym na podstawie odrębnych ustaw 

116. 117.  118. 

 

Art. 7 ust. 3 – rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić 
inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz  
w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie 
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych 
ustaw. 

119. 120.  121. 

 
 

RAZEM ZWOLNIENIA (po zaokrągleniu do pełnych złotych) 
 

122. 

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 
F. 

123. Liczba załączników …………………….. 

G. ADRES DO KORESPONDENCJI 

124. Kraj 125. Województwo 126. Powiat 

127. Gmina 128. Ulica 129. Nr domu 130. Nr lokalu 

131. Miejscowość 132. Kod pocztowy 133. Poczta 
 

134. Telefon 135. Fax 136. Adres e-mail 
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H. 

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCIELI, WSPÓŁPOSIADACZY SAMOISTNYCH, WSPÓŁUŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH, 
WSPÓŁPOSIADACZY 
* dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną                                    ** dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 
 

137. Nazwa pełna */ Nazwisko i imię 
 

139. Imię ojca, imię matki ** 

NIP 
 

140. Adres siedziby */ Adres zamieszkania ** 
 
 PESEL ** 

 
144. PKD *** 
 

1. 

143. Adres do korespondencji 
 
 145. REGON * 

 
146. Nazwa pełna */ Nazwisko i imię 
 

147. Imię ojca, imię matki ** 

149. NIP 
 

148. Adres siedziby */ Adres zamieszkania ** 
 
 150. PESEL ** 

 
152. PKD *** 
 

2. 

151. Adres do korespondencji 
 
 153. REGON * 

 
154. Nazwa pełna */ Nazwisko i imię 
 

155. Imię ojca, imię matki ** 

157. NIP 
 

156. Adres siedziby */ Adres zamieszkania ** 
 
 158. PESEL ** 

 
160. PKD *** 
 

 

3. 

159. Adres do korespondencji 
 
 161. REGON * 

 
I. OŚWIADCZENIA I PODPIS PODATNIKA 
 Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 Kodeksu karnego  

(Dz. U. Nr 88, z 1997r. poz. 553 ze zm.), zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 
 

 162. Nazwisko i imię oraz podpis osoby odpowiedzialnej za pra-
widłowe wypełnienie deklaracji 

 
        Nr telefonu        _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Podpis Podatnika / Podpis osoby reprezentującej podatnika 
 
 

  
 
Data wypełnienia zgłoszenia 

 
 
Pieczęć podatnika 

J.  ADNOTACJE  I INFORMACJE ORGANU  PODATKOWEGO 
  
  
   

 

POUCZENIE 
 

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 57 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklara-
cja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) 
 
Nie złożenie deklaracji w przepisowym terminie, może skutkować sankcjami przewidzianymi w kodeksie w kodeksie karno skar-
bowym zgodnie z art. 54 § 1 i art. 56 § 1 tego kodeksu. 

 
OBJAŚNIENIE 

 
1. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – wg zadeklarowanych powyżej rat miesięcznych należy wpłacić bez we-

zwania w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca na rachunek budżetu miasta Nr: GBS Gorzów Wlkp. 07 8363 0004 0000 
3968 2000 0003 

2. Za powierzchnię użytkową budynku lub jego części uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na 
wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się 
również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 

3. Jeżeli występuje więcej niż jeden przedmiot opodatkowania należy wypełnić załącznik i dołączyć go do deklaracji, wykazując 
poszczególne dane. Jednocześnie w poz. 123 należy podać liczbę załączników. 
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Załącznik Nr …………….. 
 

miejsce na pieczęć podatnika 
 

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości 
w przypadku posiadania większej liczby nieruchomości 

dotyczy nieruchomości opodatkowanych (wskazanych w części D deklaracji) 
 

LP. NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ 
POŁOŻENIE  

NIERUCHOMOŚCI 
NR  

DZIAŁKI 
NR 

BUDYNKU 
NR 

LOKALU 
UDZIAŁ * 

POWIERZCHNIA 
DZIAŁKI 

POWIERZCHNIA  
UŻYTKOWA  

BUDYNKU/LOKALU 

FORMA  
WŁADANIA ** 

  

  

                 

  

  

                 

  

  

                 

  

  

                 

  

  

                 

  

  

                 

  

  

                 

  

  
                 

  

  

                 

  

  
                 

  

  

                 

  OGÓŁEM POWIERZCHNIA       

*należy wpisać w przypadku posiadania lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą 
**należy wpisać odpowiednio: własność, umowa użyczenia, współwłasność, wieczyste użytkowanie, współużytkowanie, posiadanie samoistne, współposiadanie samoistne, 
posiadanie zależne, współposiadanie zależne 

 
 
           
 ………………………………………………………………… 
              podpis podatnika/osoby reprezentującej podatnika 
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1660 
 

UCHWAŁA NR XLII/696/08 
RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminu płatności, zwolnień i wysokości stawek opłaty 

od posiadania psów na 2009r. na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591,  
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 18a ust. 1, art. 19 
pkt 1 lit. f, art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t. j. z 2006r. 
Dz. U. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,  
Nr 251, poz. 1847, Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp. opłatę od posiadania psów na 2009r. 

§ 2. Określa się roczną stawkę opłaty od posia-
dania psów w wysokości 36zł od każdego psa.  

§ 3. 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  
w którym osoba fizyczna stała się właścicielem psa.  

2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia 
miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności 
uzasadniające ten obowiązek. 

3. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obo-
wiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, 
opłatę od posiadania psów za ten rok ustala się 
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał 
ten obowiązek. 

§ 4. 1. Opłatę od posiadania psów uiszcza się  
z góry, bez wezwania, w terminie do 30 czerwca. 

2. W przypadku nabycia psa po wyznaczonym 
terminie płatności, opłatę uiszcza się w terminie  
14 dni od chwili wykonania obowiązku zarejestro-
wania psa wynikającego z § 64 ust. 2 pkt 1 uchwały 
Nr LXVII/770/06 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
22 lutego 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania 
porządku i czystości na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp.  

§ 5. 1. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów 

każdego psa nabytego ze schroniska dla zwierząt 
w okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2009r. 
będącego własnością osoby, która przedstawi orga-
nowi podatkowemu stosowne zaświadczenie wyda-
ne przez administratora prowadzącego schronisko 
dla zwierząt w Gorzowie Wlkp. 

2. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów każ-
dego psa będącego własnością osoby, która przed-
stawi organowi podatkowemu stosowne zaświad-
czenie wydane przez lekarza weterynarii świadczące 
o przeprowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2008r. do 
31 grudnia 2009r. zabiegu sterylizacji lub kastracji 
psa.  

§. 6. Opłatę od posiadania psów uiszcza się za 
pośrednictwem banku na właściwy rachunek ban-
kowy Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIII/328/07 z dnia 
21 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad usta-
lenia i poboru, terminu płatności, zwolnień i wyso-
kości stawek opłaty od posiadania psów w 2008r. na 
terenie miasta Gorzowa Wlkp.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Gorzowa Wlkp.  

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2009r. 

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sibińska 

_______________________________________________ 
1Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 

ustanawiania wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.); 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w spra-
wie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów in-
frastruktury 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.    

 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                             poz. 1661 
Województwa Lubuskiego Nr 114 

 

8025 

1661 
 

UCHWAŁA NR XLII/697/08 
RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie  

miasta Gorzowa Wlkp. na 2009r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t. j. z 2006r. 
Dz. U. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,  
Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, 
poz. 730) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od 
środków transportowych obowiązujące na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp. w 2009r. 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poni-
żej 12 ton: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 626zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 974zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.218zł; 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton, w zależności od liczby osi i dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu, według sta-
wek podatkowych określonych w załączniku 
Nr 1 do uchwały; 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton - 1.381zł; 

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, w zależności od liczby osi i dopusz-
czalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, we-
dług stawek podatkowych określonych w za-
łączniku Nr 2 do uchwały; 

5) od przyczep i naczep, 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 
- 1.196zł; 

6) od przyczep i naczep, 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 rol-
nego, według stawek podatkowych określo-
nych w załączniku Nr 3 do uchwały. 

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

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.125zł, 

b) od równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.903zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/329/2007 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp. na 2008r. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2009r. 

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sibińska 

_______________________________________________ 
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroże-
nia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r.w sprawie 

ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.); 

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

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-

pejskiej – wydanie specjalne. 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLII/697/08 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 października 2008r. 

 
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) 
Nie mniej niż Mniej niż 

Stawka podatku (w złotych)  

Dwie osie 
12 13 1.349 
13 14 1.433 
14 15 1.484 
15  1.521 

Trzy osie 
12 17 1.534 
17 19 1.571 
19 21 1.634 
21 23 1.678 
23 25 1.766 
25  1.897 

Cztery osie i więcej 
12 25 2.038 
25 27 2.104 
27 29 2.172 
29 31 2.386 
31  2.423 

 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XLII/697/08 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 października 2008r. 

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

równej lub wyższej niż 12 ton 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 
Nie mniej niż Mniej niż 

Stawka podatku (w złotych) 

Dwie osie 
12 18 1.540 
18 25 1.696 
25 31 1.803 
31  1.935 

Trzy osie 
12 40 1.897 
40  2.423 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XLII/697/08 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 października 2008r. 

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

kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) 
Nie mniej niż Mniej niż 

Stawka podatku (w złotych)  

Jedna oś 
12 18 1.145 
18 25 1.277 
25  1.421 

Dwie osie 
12 28 1.402 
28 33 1.452 
33 38 1.490 
38  1.696 

Trzy osie 
12 38 1.477 
38  1.897 

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

 

1662 
 

UCHWAŁA NR XLII/698/08 
RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty tar-

gowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 19 pkt 1 
lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, Nr 251,  
poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) 
oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, 
poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, 
poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, 
Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 105, 
poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, 
poz. 1671, z 2008r. Nr 118, poz. 745) uchwala się, 

co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targo-
wej pobieranej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
w wysokości określonej w załączniku do niniejszej 
uchwały.  

2. Stawka opłaty targowej uzależniona jest od 
miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż, rodza-
ju towarów i wielkości stanowiska sprzedaży. Naj-
mniejszą jednostką miary powierzchni stanowiska 
sprzedaży jest 1m2.  

3. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej 
powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania 
sprzedaży na targowisku.  

4. Opłatę targową pobiera się od osób fizycz-
nych i osób prawnych oraz jednostek organizacyj-
nych nieposiadających osobowości prawnej.  

§ 2.1. Zwalnia się z opłaty targowej odręczną 
sprzedaż gazet i biletów MZK. 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                poz. 1662 
Województwa Lubuskiego Nr 114 

 

8028 

2. Zwalnia się z opłaty targowej działalność han-
dlową prowadzoną podczas imprez o charakterze 
charytatywnym i religijnym. 

§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż przed 
sklepami, w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza, o ile spełnione są łącznie następują-
ce warunki: 

1) działalność handlowa prowadzona jest na te-
renie przyległym do lokalu w pasie do 1,5m 
od ściany budynku;  

2) sprzedaż jest zgodna z asortymentem oferowa-
nym w lokalu; 

3) zajęcie terenu odbywa się za zezwoleniem wła-
ściciela lub zarządcy.  

§ 4. Opłatę targową pobiera się niezależnie od: 

1) należności przewidzianych w odrębnych prze-
pisach za korzystanie z urządzeń targowych 
oraz usług świadczonych przez zarządcę placu 
targowego;  

2) opłaty za zajęcie pasa drogowego.  

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w dro-
dze inkasa przez następujących inkasentów:  

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. 
- na targowiskach przy ul. Szczecińskiej; 

2) Gorzowski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna  
w Gorzowie Wlkp. - na pozostałych targowi-
skach zlokalizowanych na terenie Miasta Go-
rzowa Wlkp.  

2. Inkasenci przekazują pobraną opłatę targo-
wą w całości na konto Urzędu Miasta: 

- do 20 dnia każdego miesiąca - za okres 
pierwszej połowy miesiąca,  

- do 10 dnia każdego miesiąca - za okres 
drugiej połowy miesiąca poprzedniego. 

3. Inkaso wynosi 25% opłaty targowej i płatne 
jest w ciągu 21 dni od dnia rozliczenia.   

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/330/2007 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i ter-
minu płatności oraz wysokości stawek opłaty targo-
wej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. zmieniona 
uchwałą Nr XXV/372/07 z dnia 20 grudnia 2007r.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2009r.  

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sibińska 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XLII/698/08 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 39 października 2008r. 

 
Dzienne stawki opłat targowych (w zł) 

 
I. Strefa śródmiejska 
1. Sprzedaż w miejscach wyznaczonych przez prezydenta miasta i po uzyskaniu 

zezwolenia do dysponowania gruntem: 
 

1. Na terenie o powierzchni:  
do 4m2 13 
5 - 6m2 21 
7 - 10m2 32 
powyżej 10m2 42 

2. Artykułów świątecznych:  
drzewka choinkowe lub choinki sztuczne 53 
gałązki choinkowe 11 
kwiaty, wieńce, znicze, świece lub grys 21 
kartki świąteczne 13 
inne artykuły świąteczne 16 

2. Sprzedaż w miejscach nie wyznaczonych przez prezydenta miasta lub bez ze-
zwolenia na dysponowanie gruntem 

 
50 

II. Place targowe 
1. Sprzedaż z pojazdów:  
    z samochodu o ładowności do 0,5t 5 
    z samochodu o ładowności 0,51 - 1,5t  6 
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    z samochodu o ładowności 1,51 - 4,5t 11 
    z samochodu o ładowności ponad 4,5t, z autobusów, z przyczepy campingowej 13 
    z ciągnika z przyczepą, z przyczepy posiadającej stałe przyłącze 11 
2. Sprzedaż z miejsc o powierzchni:  
    do 1m2 3 
    2 - 4m2 8 
    5 - 6m2 11 
    7 - 10m2 17 
    za każdy 1m2 powyżej 10m2 2 
3. Sprzedaż obnośna 2 
4. Wystawienie do sprzedaży jednego pojazdu:  
    autobusu 16 
    samochodu osobowego, ciągnika rolniczego, przyczepy campingowej, przyczepy 

do samochodu osobowego, samochodu o ładowności do 3,5t, motocykla, moto-
roweru lub skutera 

 
 
13 

    samochodu ciężarowego o ładowności ponad 3,5t 21 
    roweru 6 
5. Sprzedaż drobnych zwierząt lub ptaków 5 
6. Sprzedaż artykułów świątecznych:  
    drzewka choinkowe, choinki sztuczne lub ryby 32 
    gałązki choinkowe 5 
    kwiaty, wieńce, znicze, świece lub grys 11 
    inne artykuły świąteczne 8 
III. Sprzedaż poza placami targowymi 
1. Sprzedaż z miejsc o powierzchni:  
    do 1m2 6 
    2 - 4m2 17 
    5 - 6m2 21 
    7 - 10m2 34 
    za każdy 1m2 powyżej 10m2 4 

 
1. Strefa Śródmiejska, to obszar miasta zamykają-
cy się w kręgu ulic: Nadbrzeżna - Młyńska - Strze-
lecka - Jagiełły - Dzieci Wrzesińskich - Herberta. 

2. Place targowe, to miejsca położone przy: 

- ul. Szczecińskiej (giełda), 

- ul. Żwirowej (przy I bramie cmentarza ko-
munalnego), 

- ul. Żwirowej (przy II bramie cmentarza ko-
munalnego), 

- ul. Przemysłowej, 

- ul. Witosa, 

- ul. Cichońskiego, 

określone na załącznikach mapowych Nr 1 - 6, sta-
nowiących integralną część niniejszej uchwały. 

3. Sprzedaż artykułów świątecznych określona  
w punktach I.1.2. i II.6. i III.2. dotyczy okresów:  

- Świąt Wielkanocnych - na 20 dni przed 
Wielkanocą, 

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

- Świąt Bożego Narodzenia - od 1 grudnia 
do 31 grudnia. 

4. W przypadku prowadzenia sprzedaży artykułów 
świątecznych z różnych grup rodzajowych pobiera 
się opłatę stanowiącą sumę stawek przewidzianych 
dla poszczególnych grup. 

5. Dzienna stawka opłaty targowej nie może prze-
kroczyć górnej granicy określonej przez Ministra 
Finansów na dany rok podatkowy. Górna granica 
dziennej stawki opłaty targowej na 2009r. wynosi 
658,49zł. 
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Załącznik Nr 1 
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Załącznik Nr 2 
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Załącznik Nr 3 
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Załącznik Nr 4 
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Załącznik Nr 5 
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Załącznik Nr 6 
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1663 
 

UCHWAŁA NR XLII/699/08 
RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego  

oraz podatku leśnego 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U.  
z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, 
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747, 
z 2008r. Nr 116, poz. 730) oraz z art. 6 ust. 9 ustawy  
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005r. 
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179,  
poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249,  
poz. 1825, z 2008r. Nr 116, poz. 730) uchwala się, 
co następuje:  

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji 
na podatek rolny: 

1) określa się wzór informacji w sprawie podat-
ku rolnego stanowiący załącznik Nr 1 do ni-
niejszej uchwały; 

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny 
stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwa-

ły;  

3) określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek rolny stanowiący załącz-
nik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji 
na podatek leśny: 

1) określa się wzór informacji w sprawie podat-
ku leśnego stanowiący załącznik Nr 4 do ni-
niejszej uchwały; 

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny 
stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/423/04 Rady Mia-
sta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2004r. w spra-
wie zatwierdzenia wzorów deklaracji do podatku 
rolnego i leśnego oraz informacji na podatek rolny 
i leśny.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2009r. 

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sibińska 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLII/699/08 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 października 2008r. 

 
Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację  

 

 
 

 

 
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) 

Składający:        Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami 
wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rol-

ników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych oraz  posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 

lub jednostki samorządu terytorialnego. 
Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnie-

nia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania:  Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.  właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 

 ul. Sikorskiego 3-4,    66-400 Gorzów  Wlkp.  

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 
 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

 

Nazwisko 

 
 

 

 

Pierwsze Imię, drugie imię  
 

 

 Data urodzenia 

 

 

 Imię ojca,  imię matki 

 

 

 Numer PESEL 

 

 

Numer REGON , PKD 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
 Kraj 

 

Województwo Powiat 

 Gmina 

 

Ulica Numer domu / Numer lokalu 

 Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI 
 Kraj 

 
Województwo Powiat 

 Gmina 

 

Ulica Numer domu / Numer lokalu  

 

 Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

 
C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 

             � 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok              � 2. korekta uprzednio złożonej informacji  

 Podstawa prawna                                                                                                      data nabycia/zbycia* (niewłaściwe skreślić)  
 

� akt  notarialny Nr  ...........................................................................   -  ............................................................................................................              

 

� umowa dzierżawy Nr ........................................................................  -  

.............................................................................................................. 
 

� inne okoliczności (podać podstawę)  ..............................................   -  ............................................................................................................     
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 

Klasy użytków wynikające               z 

ewidencji gruntów i budynków 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 

Grunty orne  

I  
II  

IIIa  
IIIb  
IVa  
IVb  
V  
VI  

Sady  
I  
II  

III, IIIa  
IIIb  

IV, IVa  
IVb  
V  
VI  

Użytki zielone (łąki i pastwiska)  

I  
II  
III  
IV  
V  
VI  

Grunty rolne zabudowane – grunty orne  

I  
II  

III, IIIa  
IIIb  
IVa  
IVb  
V  

VI  
Grunty rolne zabudowane – użytki zielone 

(łąki i pastwiska) 
 

I  
II  
III  
IV  
V  
VI  

Grunty pod stawami  
a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią 

i pstrągiem 
 

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż        w 

poz. a) 
 

c) grunty pod stawami niezarybionymi  

– grunty orne 
 

I  
II  

III, IIIa  
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 IIIb   

 IVa   

 IVb   

 V   

 VI   

 d) grunty pod stawami niezarybionymi  

– łąki i pastwiska  
  

 I   

 II   

 III   

 IV   

 V   

 VI   

 Rowy   

    

 Grunty zadrzewione i zakrzaczone poło-
żone na użytkach rolnych  

  

 I   

 II   

 III   

 IIIa   

 IIIb   

 IVa   

 IV   

 V   

 VI   

 Razem   
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)   Liczba załączników  „DG” DANE O GRUNTACH 

 
 
 
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

     Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu Karnego o odpowiedzialności za  podanie danych niezgodnych z prawdą. 
 Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

 
 

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

H. ADNOTACJE 
 Uwagi 

 

 

 

 

 

 

 Identyfikator przyjmującego formularz 

 

Data i podpis przyjmującego formularz 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XLII/699/08 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 października 2008r. 

 
1 .Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 
 

 

 

 

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 
 

 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) 

 

Składający:            Formularz  przeznaczony  dla  osób  prawnych,  jednostek  organizacyjnych  oraz  spółek nie mających  osobowości  prawnej  będących 
właścicielami   gruntów,    posiadaczami   samoistnymi    gruntów,    użytkownikami    wieczystymi   gruntów,  posiadaczami   gruntów 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki  samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami 

lub współposiadaczami  z  osobami prawnymi,  bądź z  innymi  jednostkami  organizacyjnymi  nie  posiadającymi  osobowości prawnej 
lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.  

Termin składania:  Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających  wpływ na powstanie, 

bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.  

Miejsce składania:  Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. .właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3.  Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 

    ul. Sikorskiego 3-4  66-400 Gorzów Wlkp. 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą kratkę) 

� 1. deklaracja roczna                                                � 2. korekta deklaracji rocznej 

 
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą kratkę) 

� 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz        �  2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz 
 

D. DANE PODATNIKA (niepotrzebne skreślić) 
  *-dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną                                                **-dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 
 
D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 6. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    � 1. osoba fizyczna                       �  2. osoba prawna         � 3. jednostka organizacyjna  

    �  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

 7. Nazwa pełna* / Nazwisko** 

     
 

 

 

 

8. Nazwa skrócona* / Pierwsze imię, drugie imię** 

 

 
 

 

 

9. Identyfikator  REGON / PKD 

 
 

10. Numer  PESEL 

 Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.  

 11. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

 

 

12. Imię ojca 13. Imię matki 

D.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 14. Kraj 

 

 

15. Województwo 16. Powiat 

 17. Gmina 

 

 

18. Ulica 19. Numer domu / Numer lokalu 

 20. Miejscowość 
 

 

21. Kod pocztowy 22. Poczta 

 

2. Rok  ........................... 
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 

  

Klasy użytków wynikające  

z ewidencji gruntów  

i budynków 

 

Powierzchnia w ha 

 

Przelicznik 

 

Powierzchnia  

w ha  

przeliczeniowych 

 

Stawka za 1ha 

w zł, gr 

 

Wymiar 

podatku 

rolnego w zł, gr 

 

 GRUNTY ORNE       

 I       

 II       

 IIIa       

 IIIb       

 IVa       

 IVb       

 V       

 VI       

 SADY       

 I       

 II       

 III, IIIa       

 IIIb       

 IV, IVa       

 IVb       

 V       

 VI       

 UŻYTKI ZIELONE                
(ŁĄKI I PASTWISKA) 

      

 I       

 II       

 III       

 IV       

 V       

 VI       

 GRUNTY ROLNE  
ZABUDOWANE  

(grunty orne) 

      

 I       

 II       

 III, IIIa       

 IIIb       

 IVa       

 IVb       

 V       

 VI       

 GRUNTY ROLNE 
ZABUDOWANE 
 (użytki zielone) 

      

 I       

 II       

 III       

 IV       

 V       

 VI       

 GRUNTY POD STAWAMI       

 a) zarybione, łososiem, trocią, 
głowacicą, palią i pstrągiem 
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 b) zarybione innymi gatunkami 
ryb niż w poz. a) 

      

 c) grunty pod stawami  
niezarybionymi – grunty orne 

      

 I       

 II       

 IIIa       

 IIIb       

 IVa       

 IVb       

 V       

 VI       

 d) grunty pod stawami  
niezarybionymi – łąki i pastwiska 

      

 I       

 II       

 III       

 IV       

 V       

 VI       

 ROWY       

        

 GRUNTY ZADRZEWIONE         
I ZAKRZACZONE POŁOŻONE 

NA UŻYTKACH ROLNYCH 

      

 I       

 II       

 IIIa       

 III       

 IIIb       

 IVa       

 IV       

 V       

 VI       

 RAZEM 
 

      

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH  

               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

G. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW  
 1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów  
 2. inwestycyjne  
 3. górskie  
 4. inne  
 Razem  
H. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU  
 Kwota podatku (należy zaokrąglić do pełnych groszy) 
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I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji  dołączono).  Liczba załączników  

DANE O GRUNTACH „DG”. 
  

 

 
 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
    SKŁADAJĄCEGO 
            Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu Karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z   prawdą 
 23. Imię 

 

 

24. Nazwisko 

 25. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

26. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnikiem 

K. ADNOTACJE  
 27. Uwagi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

29.Data i podpis przyjmującego formularz 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XLII/699/08 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 października 2008r. 

 

Załącznik „DG” 
 
 

Dane o gruntach wg stanu na dzień …………………. 
 

Lp. Rodzaj własności, posiadania  Nr księgi wieczystej Numer działki  Położenie (Nr obrębu) 

Powierzchnia 

całkowita 

w ha 

Klasyfikacja 

gruntów 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                poz. 1663 
Województwa Lubuskiego Nr 114 

 

8045 

Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XLII/699/08 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 października 2008r. 

 
Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację  

 

 

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 
 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) 
Składający:             Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczy-

stymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia 
zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania:  Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.  właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 

 ul. Sikorskiego 3-4,    66-400 Gorzów  Wlkp.  

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

 

Nazwisko 

 

 

 

Pierwsze Imię, drugie imię  
 

 Data urodzenia 

 

 Imię ojca,  imię matki 

 

 Numer PESEL 

 

Numer REGON, PKD 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
 Kraj 

 

Województwo Powiat 

 Gmina 

 

Ulica Numer domu / Numer lokalu 

 Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI 
 Kraj 

 

Województwo Powiat 

 Gmina 
 

Ulica Numer domu / Numer lokalu  
 

 Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

             � 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok              � 2. korekta uprzednio złożonej informacji  

 Podstawa prawna                                                                                                      data nabycia/zbycia* (niewłaściwe skreślić)  

� akt  notarialny Nr  ...........................................................................   -  ............................................................................................................               

� umowa dzierżawy Nr ........................................................................  -  

............................................................................................................ 

� inne okoliczności (podać podstawę)  ..............................................   -  ............................................................................................................     

D. DANE O LASACH  
 Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę) 

    � 1. właściciel  � 2. współwłaściciel   � 3. posiadacz samoistny � 4. współposiadacz samoistny � 5. użytkownik wieczysty 

    � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. posiadacz    �  8. współposiadacz 

 Adres położenia przedmiotów opodatkowania (miejscowość, ulica, Nr działki) 

 

 

 

 Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów 
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH  
ZWOLNIENIU  

Rodzaj lasu Powierzchnia w hektarach fizycznych 
1 2 

1. Lasy ochronne 

 

 

 

 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 

    przyrody i parków narodowych 

 

 

 

 

3. Lasy wchodzące w skład parków narodowych 

 

 

4. Lasy pozostałe (nie wymienione w wierszu  

    1 i 2) 

 

 

 

 

 

 

 

5. Razem 

 

 

 

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
               (podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ  

SKŁADAJĄCEGO 

                    Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu Karnego o odpowiedzialności za  podanie danych niezgodnych z prawdą. 
 
 22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

 

 

 
 

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

H. ADNOTACJE 
 Uwagi 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Identyfikator przyjmującego formularz 

 

Data i podpis przyjmującego formularz 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XLII/699/08 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 października 2008r. 

 
1 .Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 
 
 

                                                               

 

          DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 
 

 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym  (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) 
 

Składający:            Formularz  przeznaczony  dla  osób  prawnych,  jednostek  organizacyjnych  oraz  spółek nie  mających  osobowości  prawnej będących 

właścicielami   lasów, posiadaczami  samoistnymi  lasów,  użytkownikami   wieczystymi   lasów,  posiadaczami   lasów   stanowiących 

własność  Skarbu  Państwa  lub   jednostki  samorządu  terytorialnego  oraz  dla  osób   fizycznych  będących   współwłaścicielami   lub 

współposiadaczami z  osobami prawnymi, bądź z innymi  jednostkami  organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości  prawnej lub ze 

spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.   
Termin składania:  Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających  wpływ na powstanie, 

bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.  
Miejsce składania:  Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. .właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3.  Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 

     ul. Sikorskiego 3-4  66-400 Gorzów Wlkp. 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą kratkę) 

� 1. deklaracja roczna                                                � 2. korekta deklaracji rocznej 

 
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą kratkę) 

� 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz        �  2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz 
 

D. DANE PODATNIKA (niepotrzebne skreślić) 
  *-dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną                                                **-dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 
 
D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 6. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    � 1. osoba fizyczna                       �  2. osoba prawna         � 3. jednostka organizacyjna  

    �  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

 7. Nazwa pełna* / Nazwisko** 

     
 

 

 

 

8. Nazwa skrócona* / Pierwsze imię, drugie imię** 

 

 

 

 

 

9. Identyfikator  REGON / PKD 

 

 

10. Numer  PESEL 

 Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.  

 11. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

 

 

12. Imię ojca 13. Imię matki 

D.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 14. Kraj 

 

 

15. Województwo 16. Powiat 

 17. Gmina 

 

 

18. Ulica 19. Numer domu / Numer lokalu 

 20. Miejscowość 
 

 

21. Kod pocztowy 22. Poczta 

 

2. Rok  ........................... 
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E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 
  

RODZAJ GRUNTÓW LEŚNYCH
 

POWIERZCHNIA 
W HA 

 
STAWKA PODATKU 

 
KWOTA PODATKU 

 
 

 LASY POZOSTAŁE 
 

 

 

  

 LASY OCHRONNE 
 

 

 

  

 LASY WCHODZĄCE W SKŁAD 
REZERWATÓW PRZYRODY 

 

 

  

 LASY WCHODZĄCE W SKŁAD 
PARKÓW NARODOWYCH 

 

 

  

  
RAZEM 

 

   

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
               (podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)) 

 

 
 

 

 

 

 
 
G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono). Liczba  załączników 
     DANE O GRUNTACH „DF”. 
 

 

 

 

 

 
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
     SKŁADAJĄCEGO 
             
          Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu Karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą 
 
 23. Imię 

 

 

24. Nazwisko 

 25. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

26. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnikiem 

I. ADNOTACJE  
 27. Uwagi  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 28. Identyfikator przyjmującego formularz 

 

29.Data i podpis przyjmującego formularz 

 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                    poz. 1664, 1665 
Województwa Lubuskiego Nr 114 

 

8049 

1664 
 

UCHWAŁA NR XLII/700/08 
RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wyso-

kości wynagrodzenia za inkaso 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 8 ust. 2 
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skar-
bowej (Dz. U. z 2006r. Nr 8, poz. 60, z 2007r. Nr 64, 
poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 128, poz. 883, Nr 127, 
poz. 880, z 2008r. Nr 44, poz. 162, Nr 63, poz. 394) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty 
skarbowej stanowiącej dochód gminy Gorzów Wlkp.   

§ 2. Na inkasenta opłaty skarbowej w Oddziale 
Celnym w Świecku wyznacza się Naczelnika Urzę-
du Celnego w Gorzowie Wlkp.  

§ 3. Inkasentowi opłaty skarbowej ustala się 
wynagrodzenie w wysokości 3% kwoty zainkaso-
wanej, które będzie wypłacane w terminie 21 dni 
od dnia przekazania kwoty.    

§ 4. Pobrane w danym miesiącu kwoty opłaty 
skarbowej powinny być przekazane na rachunek 
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. do 7 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym pobrano 
opłatę skarbową. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Gorzowa Wlkp.  

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

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sibińska 

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

1665 
 

DECYZJA 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
NR OPO-4210-68(3)/2008/3706/IV/AgS 

 
z dnia 4 listopada 2008r. 

 
Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960r. Ko-
deks postępowania 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 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. 
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, 
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 30 
ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997r. - Prawo energe-
tyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,  
poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007r. 
Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790  
i Nr 130, poz. 905 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112) 
po rozpatrzeniu wniosku z 20 października 2008r. 
uzupełnionego pismem z 29 października 2008r. 
Sydkraft Term Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w Złotowie, posiadającej numer 
identyfikacji podatkowej (NIP) 779-18-91-848, zwa-

nej w dalszej części decyzji przedsiębiorstwem 

postanawiam 

zatwierdzić dokonaną przez przedsiębiorstwo zmianę 
taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie 
wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dostar-
czanego ze źródeł ciepła, opalanych gazem ziem-
nym, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej 
decyzji. 

UZASADNIENIE 

Decyzją z 10 sierpnia 2007r. Nr OPO-4210-30(8)/2007/ 
3706/IV/AgS Prezes URE zatwierdził, na okres do 
30 września 2009r. ustaloną przez przedsiębiorstwo 
taryfę dla ciepła, która 14 sierpnia 2007r. została 
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego Nr 83, 23 sierpnia 2007r. w Dzienniku 
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Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 207, 
4 września 2007r. w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Pomorskiego Nr 134 oraz 13 września 
2007r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wiel-
kopolskiego Nr 132.   

Decyzją z 21 maja 2008r. Nr OPO-4210-17(4)/2008/ 
3706/AgS Prezes URE zatwierdził zmianę tej taryfy, 
która 27 maja 2008r. została ogłoszona w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 51,  
3 czerwca 2008r. w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego Nr 150, 10 czerwca 2008r. 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskie-
go Nr 49 oraz 23 czerwca 2008r. w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Wielkopolskiego Nr 100. 

Pismem z 20 października 2008r., które wpłynęło 
do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Re-
gulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu 22 paź-
dziernika 2008r., przedsiębiorstwo wystąpiło z wnio-
skiem o ponowną zmianę ww. taryfy, polegającą na 
zatwierdzeniu nowych cen i stawek opłat w zakresie 
wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, do-
tyczącą grup odbiorców zaopatrywanych ze źródeł 
ciepła należących do Przedsiębiorstwa, opalanych 
gazem ziemnym. 

Uzasadnieniem podwyżki są znacznie wyższe koszty 
paliwa stosowanego w ww. źródłach ciepła w po-
równaniu do kosztów, na podstawie których doko-
nano kalkulacji cen i stawek opłat dotychczas obo-
wiązujących. Przyczyną wzrostu kosztów paliwa jest 
wejście w życie od 1 listopada 2008r. zmiany taryfy 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. 
z siedzibą w Warszawie zatwierdzonej decyzją Preze-
sa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DTA-4212-24(11)/ 
2008/652/V/AG z 17 października 2008r., skutkującej 
wzrostem cen paliwa gazowego, co stanowi okolicz-
ność przewidzianą w § 27 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z 9 października 2006r. w sprawie szcze-
gółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.  
z 2006r. Nr 193, poz. 1423). 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której, 
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za 
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji publicznej, który ją wydał, lub przez 
organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne 
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej 
decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub 
słuszny interes strony.  

Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że 
zostały spełnione przesłanki określone w powyższym 
przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowi-
łem orzec jak w sentencji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do 
Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochro-

ny Konkurencji i Konsumentów za moim po-
średnictwem, w terminie dwutygodniowym 
od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 usta-
wy z 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, przytocze-
nie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskaza-
nie dowodów, a także zawierać wniosek o uchy-
lenie albo o zmianę decyzji - w całości lub czę-
ści (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilne-
go). Odwołanie należy przesłać na adres Za-
chodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regu-
lacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbię-
cice 1. 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku  
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo 
energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowa-
na do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, Lubuskiego, Wiel-
kopolskiego.  

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo 
energetyczne, zmiana taryfy może być wpro-
wadzona do stosowania nie wcześniej niż po 
upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od 
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego, Lubuskie-
go, Wielkopolskiego. 

Z upoważnienia  
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor 
Zachodniego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Poznaniu 

Irena Gruszka 

 
Załącznik  

do decyzji Prezesa URE 
Nr OPO-4210-68(3)/2008/3706/IV/AgS 

z dnia 4 listopada 2008r. 
 

Zmiana taryfy dla ciepła Syndykraft Term Sp. z o. o. 

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Sydkraft Term 
Sp. z o. o., stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-4210-30(8)/ 
2007/3706/IV/AgS z 10 sierpnia 2007r. wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w części IV pkt 1 stawki opłat w zakresie wy-
twarzania ciepła dla grup odbiorców: W/AW1, 
W/BC, W/BW1, W/BW2, W/BW3, W/BW4, W/CC, 
W/CW, L/BW1, L/BW2, L/BW3, L/DW, D/BC otrzy-
mują brzmienie: 
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Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną Stawka opłaty za ciepło 
zł/MW/m-c zł/GJ Grupa odbiorców 

netto brutto netto brutto 
W/AW1 7.727,14 9.427,11 48,36 59,00 
W/BC 7.993,41 9.751,96 51,93 63,35 
W/BW1 11.011,42 13.433,93 49,02 59,80 
W/BW2 11.461,44 13.982,96 52,97 64,62 
W/BW3 9.788,25 11 .941,67 57,22 69,81 
W/BW4 14.330,70 17.483,45 50,46 61,56 
W/CC 8.285,62 10.108,46 47,31 57,72 
W/CW 9.420,80 11.493,38 39,23 47,86 
L/BW1 11.564,33 14.108,48 44,00 53,68 
L/BW2 10.810,51 13.188,82 49,58 60,49 
L/BW3 10.062,32 12.276,03 50,83 62,01 
L/DW 9.298,50 11.344,17 45,72 55,78 
D/BC 9.376,48 11.439,31 51,76 63,15 

 
2) w części IV pkt 2 „Ceny i stawki opłat dla gru- 

py odbiorców D/DW” otrzymuje brzmienie: 
 

 
Ceny i stawki opłat 

Rodzaje cen i stawek opłat Jednostka miary 
netto brutto 

roczna zł/MW/rok 89.076,11 108.672,85 cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesięczna zł/MW/m-c 7.423,01 9.056,07 

cena ciepła zł/GJ 47,84 58,36 
cena nośnika ciepła zł/m3 15,61 19,04 

roczna zł/MW/rok 14.444,84 17.622,70 stawka opłaty stałej za usługę przesyłową 
rata miesięczna zł/MW/m-c 1.203,74 1.468,56 

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ 8,44 10,30 
 
W przedstawionych w części IV pkt 1 - 2 cenach  
i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od 
 

towarów i usług (VAT) w wysokości 22%. 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: 

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,  
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0–95) 7115-210 

- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 –  1530. 
Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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