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e) budowle służące do odprowadzania i oczy-
szczania ścieków, przewody sieci rozdziel-
czej wody wykorzystywane do zadań wła-
snych gminy. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od nierucho-
mości w drodze inkasa od osób fizycznych zamiesz-
kałych na terenie wsi. 

2. Pobór inkasa realizowany będzie przez soł-
tysów. 

3. Ustala się wynagrodzenie w wysokości 8% od 
pobranych należności. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/62/07 Rady Miej-
skiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 
2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Chmielewski 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVIII/132/08 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej  
12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 
1993r. włącznie: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 401,  

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 674,  

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 803;  

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej  
12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 
1993r.: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 365, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 609, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 730; 

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki 
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 całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 
1993r. włącznie: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 937,  

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.184, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton włącznie  
- 1.535; 

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1993r. 
włącznie: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 854, 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.077, 

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton włącznie  
- 1.394; 

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

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wy-
produkowane do dnia 31 grudnia 1993r. z wy-
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jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 803, 

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton – 937; 

8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wypro-
dukowane po dniu 31 grudnia 1993r. z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 730, 

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton – 854; 

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

10) od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grud-

nia 1993r. w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 937,  

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.184;  

11) od autobusu wyprodukowanego po dniu  
31 grudnia 1993r. w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 854, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.077. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/63/07 Rady Miej-
skiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 
2007r. w sprawie podatku od środków transpor-
towych ze zmianami. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Chmielewski 

 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XVIII/132/08 

Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 
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 

Stawka podatku (w złotych) 

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

Inne systemy  
zawieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 852 877 
13 14 877 903 
14 15 903 930 
15  930 1.422 

Trzy osie 
12 17 877 903 
17 19 903 930 
19 21 930 958 
21 23 958 1.152 
23 25 1.152 1.680 
25  1.152 1.785 

Cztery osie i więcej 
12 25 903 930 
25 27 930 1.183 
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1 2 3 4 
27 29 1.183 1.785 
29 31 1.878 2.625 
31  1.878 2.625 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XVIII/132/08 
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 29 października 2008r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych 

do użytkowania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej  
lub wyższej niż 12 ton 

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

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

nym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  
jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.591 1.638 
18 25 1.638 1.685 
25 31 1.685 1.736 
31  1.736 1.890 

Trzy osie 
12 40 1.638 1.956 
40  1.956 2.625 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XVIII/132/08 
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 29 października 2008r. 

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

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita  
zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

Inne systemy  
zawieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 966 1.002 
18 25 1.002 1.024 
25  1.024 1.053 

Dwie osie 
12 28 1.002 1.024 
28 33 1.024 1.053 
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1 2 3 4 
33 38 1.053 1.468 
38  1.260 1.785 

Trzy osie 
12 38 998 1.050 
38  1.154 1.454 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVIII/133/08 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłaty od posiadania psów 
w wysokości 35zł rocznie od każdego psa.  

§ 2. Opłatę od posiadania psów należy wpłacać 
bez wezwania do 15 maja każdego roku lub w cią-
gu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa. 

§ 3. Opłatę od posiadania psów pobiera się  
w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiada-
nie psa po 30 czerwca roku podatkowego.  

§ 4. Na inkasentów opłat wyznacza się: 

a) na terenie miasta - strażnika miejskiego, 

b) na terenie sołectw - sołtysów. 

§ 5. Za pobór opłaty od posiadania psów inka-
sentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
10% zainkasowanej kwoty. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XI/64/07 Rady Miejskiej 
w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2007r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad pobo-
ru opłaty od posiadania psów. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowią-
zują od dnia 1 stycznia 2009r.  

Przewodniczący Rady 
Andrzej Chmielewski 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVIII/134/08 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 2 pkt 8, 
art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 15, 16 i 19 
pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycz-
nych, osób prawnych oraz od jednostek organiza-
cyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonu-
jących sprzedaży na targowiskach. 

§ 2. Ustala się następujące stawki dzienne opła-
ty targowej za prowadzenie działalności handlowej 
w wysokości: 
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1) przy sprzedaży z samochodu osobowego - 6,30zł; 

2) przy sprzedaży z samochodu osobowego z przy-
czepą, samochodu ciężarowego do 2,5 tony, 
wozu konnego, przyczepy ciągnikowej - 10,50zł; 

3) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego po-
wyżej 2,5 tony ładowności - 20,00zł; 

4) za zajęcie placu lub stoiska na sprzedaż pro-
wadzoną przez indywidualnych producentów 
sprzedających wytwory swojej produkcji i inne 
np. ser, masło, jaja, miód, warzywa, jagody, 
grzyby na powierzchni do 1m² lub przy sprze-
daży z kosza, wiadra, wózka ręcznego - 1,60zł, 

- na powierzchni powyżej 1m² za każdy 
1m² - 3,70zł; 

5) za zajęcie placu i stoiska na sprzedaż artykułów 
przemysłowych lub innych nie pochodzących 
z własnej produkcji lub wykonywanie czynno-
ści rzemieślniczych za każdy m² - 13,70zł. 

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

2. Na inkasenta wyznacza się Mariusza Sękal-
skiego - Inspektora Straży Miejskiej w Bytomiu 
Odrzańskim. W przypadku jego nieobecności opłata 
pobierana będzie przez Joannę Paszkowską - pra-
cownika zatrudnionego na stanowisku ogólno - ad-
ministracyjnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu Od-
rzańskim. 

3. Za pobór opłat targowych inkasentowi przy-
sługuje wynagrodzenie w wysokości 8% od zain-
kasowanych kwot. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/65/07 Rady Miej-
skiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 
2007r. w sprawie wysokości dziennych stawek opła-
ty targowej. 

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lu-
buskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Chmielewski 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVIII/139/08 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na 

utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieru-
chomości na terenie Gminy Bytom Odrzański 

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

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XVII/125/08 Rady Miej-
skiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 
2008r. w sprawie określenia warunków udzielenia 
pomocy de minimis na utworzone nowe miejsca 

pracy związane z nową inwestycją w  zakresie zwol-
nień z podatku od nieruchomości na terenie Gmi-
ny Bytom Odrzański. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Chmielewski 
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UCHWAŁA NR XXVII/132/08 
RADY GMINY NOWA SÓL 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie wysokości opłaty stawki miejscowej 

 
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. 17 
ust. 1 pkt 1, art. 19 pkt 1 lit. b i art. 19 pkt 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Opłatę za każdy dzień pobytu w miejscowo-
ści Józefów od osób fizycznych przebywających 
dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdro-
wotnych, szkoleniowych lub turystycznych w wy-
sokości - 1,50zł. 

§ 2. Opłatę pobiera się w dniu zgłoszenia poby-
tu. 

§ 3. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w dro-
dze inkasa. Do poboru wyznacza się kierownika 

Ośrodka Wypoczynkowego znajdującego się w miej-
scowości Józefów. Za pobór opłaty przysługuje pro-
wizja w wysokości 10% od pobranych kwot. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/64/07 z dnia  
30 października 2007r. w sprawie wysokości opłaty 
stawki miejscowej. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa, a określona w niej stawka obowiązuje od 
roku podatkowego 2009. 

Przewodniczący Rady 
Marek Matusewicz

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXVII/133/08 
RADY GMINY NOWA SÓL 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie wysokości opłaty stawki targowej 

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

§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycz-
nych, osób prawnych oraz jednostek organizacyj-
nych nie mających osobowości prawnej, dokonują-
cych sprzedaży na terenie gminy. 

§ 2. Wysokość stawki dziennej opłaty targowej 
wynosi - 10zł. 

§ 3. Opłatę pobiera się w dniu sprzedaży. 

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w dro-
dze inkasa. Do poboru opłaty wyznacza się sołty-

sów poszczególnych wsi na terenie gminy. 

§ 5. Za pobór opłaty targowej sołtysowi przy-
sługuje wynagrodzenie w wysokości 1/3 pobranej 
opłaty. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI/65/07 z dnia  
30 października 2007r. w sprawie wysokości opłaty 
stawki targowej. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego, a określona w niej stawka 
obowiązuje od roku podatkowego 2009. 

Przewodniczący Rady 
Marek Matusewicz 
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UCHWAŁA NR XXVII/134/08 
RADY GMINY NOWA SÓL 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 5 ust. 1 i ust. 3, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844  
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

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

1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,62zł 
od 1m² powierzchni 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 gospodarczej 
- 15,30zł od 1m² powierzchni użytkowej; 

3) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  
- 9,24zł od 1m² powierzchni użytkowej; 

4) od pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego - 3,64zł od 1m² po-
wierzchni użytkowej; 

5) od budynków letniskowych (zgodnie z pozwo-
leniem na budowę) z wyjątkiem związanych  
z działalnością gospodarczą - 6,64zł od 1m² po-
wierzchni użytkowej; 

6) od budynków lub ich części zajętych na gara-
że z wyjątkiem związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej - 6,22zł od 1m² po-
wierzchni użytkowej; 

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

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

9) 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 - 3,90zł 
od 1ha powierzchni, 

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

10) zarządza się pobór podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych w drodze inkasa. 

      Do poboru podatku wyznacza się sołtysów po-
szczególnych wsi na terenie gminy. 

      Za pobór podatku sołtysowi przysługuje prowi-
zja w wysokości określonej uchwałą Nr II/12/94 
Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 lipca 1994r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/66/07 z dnia  
30 października 2007r. w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości na rok 
2008. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki po-
datkowe obowiązują w roku podatkowym 2009. 

Przewodniczący Rady 
Marek Matusewicz 
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UCHWAŁA NR XXVII/135/08 
RADY GMINY NOWA SÓL 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym po-

datku na terenie Gminy Nowa Sól 
 

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

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych 
wynoszą rocznie:  

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 486zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 812zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 970zł; 

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 załącznik Nr 1 do 
uchwały; 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
włącznie - 1.128zł; 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całko-
witej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 
12 ton, w zależności od liczby osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia - stawki podatkowe określa załącz-
nik Nr 2 do uchwały; 

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-

sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą, prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego - 970zł; 

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

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

a) mniej niż 30 miejsc - 1.310zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.998zł. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków trans-
portu autobusy służące do przewozów szkolnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.  

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/67/07 z dnia  
30 października 2007r. w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od środków transportowych 
i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa 
Sól oraz uchwała Nr XVII/70/07 z dnia 26 listopada 
2007r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XVI/67/07 
Rady Gminy Nowa Sól w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od środków transporto-
wych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy 
Nowa Sól. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obo-
wiązują od roku podatkowego 2009. 

Przewodniczący Rady 
Marek Matusewicz 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały nr XXVII/135/08 

Rady Gminy Nowa Sól 
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 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.800 1.800 
13 14 1.800 1.800 
14 15 1.800 1.800 
15  1.800 1.800 

Trzy osie 
12 17 1.800 1.800 
17 19 1.800 1.800 
19 21 1.800 1.800 
21 23 1.800 1.800 
23 25 1.800 1.800 
25  1.800 1.800 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.800 1.800 
25 27 1.800 1.800 
27 29 1.800 1.805 
29 31 1.805 2.658 
31  1.805 2.658 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXVII/135/08 
Rady Gminy Nowa Sól 

z dnia 29 października 2008r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  

równej lub wyższej niż 12 ton 
 

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

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.380 1.380 
18 25 1.380 1.380 
25 31 1.380 1.380 
31  1.543 2.053 

Trzy osie 
12 40 1.360 1.881 
40  1.881 2.658 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXVII/135/08 

Rady Gminy Nowa Sól 
z dnia 29 października 2008r. 

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

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 1.069 1.069 
18 25 1.069 1.069 
25  1.069 1.069 

Dwie osie 
12 28 1.069 1.069 
28 33 1.069 1.069 
33 38 1.069 1.069 
38  1.255 1.855 

Trzy osie 
12 38 1.352 1.352 
38  1.352 1.398 

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

 

1691 
 

UCHWAŁA NR XVI/122/08 
RADY GMINY BRZEŹNICA 

 
z dnia 30 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Brzeźnica  

oraz zwolnień z tego podatku 
 

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

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieru-
chomości na terenie Gminy Brzeźnica w następu-
jącej wysokości:  

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-

lifikowania ewidencji gruntów i budynków 
- 0,56zł od 1m2 powierzchni, 

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - 0,28zł od 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,45zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 15,08zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 
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c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 7,03zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 3,03zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 5,04zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej; 

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

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) grunty, budynki i budowle będące własnością 
(współwłasnością) gminy, nie oddane innym 
podmiotom w użytkowanie wieczyste lub po-
siadanie zależne; 

2) grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby 
gminnych jednostek budżetowych, zakładów 
budżetowych, instytucji kultury, z wyjątkiem 
budynków lub ich części oraz gruntów zaję-
tych lub wydzierżawionych na prowadzenie 
działalności gospodarczej; 

3) budynki gospodarcze od powierzchni powyżej 
100m2, które nie służą do prowadzenia działal-
ności gospodarczej innej niż rolnicza; 

4) świetlice wiejskie; 

5) hydrofornie i sieć wodociągową; 

6) oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjną; 

7) biblioteki; 

8) remizy strażackie; 

9) domy przedpogrzebowe; 

10) grunty zajęte na cmentarze; 

11) boiska sportowe wraz z urządzeniami. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/121/05 Rady Gmi-
ny Brzeźnica z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na terenie Gminy Brzeźnica oraz zwolnień z tego 
podatku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Brzeźnica. 

§ 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 
Janusz Wygnaniec 

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

1692 
 

UCHWAŁA NR XVI/123/08 
RADY GMINY BRZEŹNICA 

 
z dnia 30 października 2008r. 

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

rolnego na terenie Gminy Brzeźnica na 2009r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmia-
nami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami) w związ-
ku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 17 października 2008r. w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2008r. (M. P. z 2008r. Nr 81, poz. 717) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu 1 kwintala 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. 

ogłoszoną przez Prezesa GUS z kwoty 55,80zł za  
1 kwintal do kwoty 38zł za 1 kwintal przyjmowanej 
do podstawy obliczenia podatku rolnego na tere-
nie Gminy Brzeźnica w 2009r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Brzeźnica. 

§ 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 
Janusz Wygnaniec 
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UCHWAŁA NR XXV/158/08 
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH 

 
z dnia 30 października 2008r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie pomocy publicznej - de minimis udzielanej w formie ulg  

w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na 
terenie Gminy Małomice 

 
Na podstawie 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.) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z rozporządze-
niem Komisji WE Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 
2006r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu 
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L. 379 str. 5) 
Rada Miejska w Małomicach uchwala, co następu-
je: 

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr VIII/33/07 
Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 marca 2007r. 

w sprawie pomocy publicznej - de minimis udzie-
lanej w formie ulg w podatku od nieruchomości 
dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących no-
we miejsca pracy na terenie Gminy Małomice. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jan Cichanowicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXV/159/08 
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH 

 
z dnia 30 października 2008r. 

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

podatku dla Gminy Małomice 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) i w oparciu o art. 5, art. 7 ust. 3 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych1 (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastę-
puje: 

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

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków od 1m2 powierzchni - 0,48zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha 
powierzchni - 3,84zł, 

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

_______________________________________________ 
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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2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na 
potrzeby mieszkalne od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 0,46zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od części budynków miesz-
kalnych zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - 15,40zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 7,67zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie świadczenia usług 
medycznych od 1m2 powierzchni użytkowej 
- 3,92zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 
- 3,48zł, 

f) zajętych na garaże od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - 4,66zł; 

3) od budowli: 

- 2% wartości określonej na podst. art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych; 

4) zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

a) budynki i ich części będące własnością gmi-
ny, z wyjątkiem wydzierżawionych lub od-
danych w zarząd, 

b) nieruchomości lub ich części jednostek i za-
kładów budżetowych powiązanych z budże-
tem gminy z wyjątkiem budynków lub ich 
części wynajętych lub wydzierżawionych 
innym osobom fizycznym lub prawnym na 
prowadzenie działalności gospodarczej i cele 
mieszkalne, 

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

d) budynki wykorzystywane na potrzeby OSP 
i Policji, 

e) grunty zajęte na cmentarze, 

f) budowle wykorzystywane do prowadzenia 
działalności gospodarczej związanej ze zbio-
rowym zaopatrzeniem w wodę oraz odpro-
wadzaniem i oczyszczaniem ścieków. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/60/07 Rady Miej-
skiej Małomice z dnia 10 września 2007r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy 
Małomice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2009r. oraz podlega podaniu do wiado-
mości publicznej. 

Przewodniczący Rady 
Jan Cichanowicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXVIII/153/08 
RADY GMINY SANTOK 

 
z dnia 30 października 2008r. 

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki po-

datku od nieruchomości na terenie Gminy Santok: 

1) od gruntów: 

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

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

c) pozostałych gruntów od 1m2 powierzchni  
- 0,21zł, 

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - od 1m2 powierzchni - 0,21zł; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 0,60zł, 

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

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 7,00zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej, w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 3,90zł 

e) pozostałych - od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 4,70zł 

f) pozostałych - stodoły i budynki inwentarskie 
- od 1m2 powierzchni użytkowej - 2,10zł, 

g) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-

blicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej 
- 6,30zł; 

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

§ 2. Oprócz zwolnień określonych w art. 7 ust. 1  
i ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
zwalnia się od podatku nieruchomości: 

1) nieruchomości wykorzystywane na cele opie-
ki zdrowotnej będące mieniem komunalnym 
Gminy Santok; 

2) nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek 
budżetowych i organizacyjnych powiązanych 
z budżetem Gminy Santok; 

3) grunty zajęte na cmentarze i pod obiekty spor-
towo - rekreacyjne; 

4) nieruchomości zajęte na potrzeby straży po-
żarnych i fundacji; 

5) sieci wodociągowo - kanalizacyjne stanowią-
ce własność gminy i Związku Celowego Gmin 
MG-6. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/76/07 Rady Gminy 
Santok z dnia 28 listopada 2007r w sprawie stawek 
podatku od nieruchomości. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Santok. 

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

Przewodniczący Rady 
Tadeusz Boczula 

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

1696 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/154/08 
RADY GMINY SANTOK 

 
z dnia 30 października 2008r. 

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

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, 
poz. 969 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2008r. określoną w komu-
nikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2008r. 
obniża się z kwoty 55,80zł za 1q do kwoty 49,00zł 
za 1q. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/75/07 Rady Gminy 
Santok z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie obni-
żenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia 
podatku rolnego. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Santok. 

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

wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2009r. 

Przewodniczący Rady 
Tadeusz Boczula 

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

1697 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/155/08 
RADY GMINY SANTOK 

 
z dnia 30 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gmin-
nym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 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. Stawki podatku od środków transportowych 
na terenie gminy wynoszą: 

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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 660zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 tony włącznie - 800zł, 

c) powyżej 9 tony a poniżej 12 ton - 1.000zł; 

1A) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a poniżej 
12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grud-
nia 1995r.: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 600zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 tony włącznie - 750zł, 

c) powyżej 9 tony, a poniżej 12 ton - 950zł; 

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 załącznik Nr 1 do 
uchwały; 

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

włącznie: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 800zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 tony włącznie - 900zł, 

c) powyżej 9 tony a poniżej 12 ton - 1.100zł; 

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

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 700zł, 

b) powyżej 5,4 tony do 9 tony włącznie - 800zł, 

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.000zł; 

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

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wy-
produkowanych do dnia 31 grudnia 1995r. 
włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 760zł, 

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 900zł; 

5A) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodu-
kowanych po dniu 31 grudnia 1995r. z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 700zł, 
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b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 850zł; 

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego - stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 
do uchwały; 

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

a) mniej niż 20 miejsc - 600zł, 

b) od 20 miejsc do 30 miejsc włącznie - 700zł, 

c) powyżej 30 miejsc - 1.300zł; 

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

a) mniej niż 20 miejsc - 550zł, 

b) od 20 miejsc do 30 miejsc - 650zł, 

c) powyżej 30 miejsc - 1.250zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/77/07 Rady Gminy 
Santok z dnia 28 listopada 2007r. oraz Nr XVII/81/07 
Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2007r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Santok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki 
obowiązują od 1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Tadeusz Boczula 

 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVIII/155/08 

Rady Gminy Santok 
z dnia 30 października 2008r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 

całkowite równej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita w tonach 

Stawka podatku (w złotych) 

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

nym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.350 1.350 
13 14 1.450 1.450 
14 15 1.550 1.550 
15 18 1.650 1.650 

18 i więcej 1.700 1.700 
Trzy osie 

15 17 1.500 1.500 
17 19 1.650 1.650 
19 21 1.750 1.750 
21 23 2.000 2.000 
23 25 2.150 2.150 
25 26 2.250 2.250 

26 i więcej 2.350 2.350 
Cztery osie i więcej 

23 25 2.000 2.000 
25 27 2.100 2.100 
27 29 2.200 2.200 
29 31 2.300 2.300 
31 32 2.400 2.400 

32 i więcej 2.500 2.500 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVIII/155/08 

Rady Gminy Santok 
z dnia 30 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 zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.500 1.500 
18 25 1.600 1.600 
25 31 1.700 1.700 
31 40 1.800 1.800 

40 i więcej 1.900 1.900 
Trzy osie 

36 40 1.900 1.900 
40 41 2.200 2.200 

41 i więcej 2.400 2.400 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXVIII/155/08 

Rady Gminy Santok 
z dnia 30 października 2008r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silniko-

wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy  
(w tonach) 

stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 1.100 1.100 
18 25 1.150 1.150 
25 28 1.200 1.200 

28 i więcej 1.300 1.300 
Dwie osie 

23 28 1.200 1.200 
28 33 1.250 1.250 
33 38 1.300 1.300 
38 44 1.400 1.550 
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1 2 3 4 
44 i więcej 1.450 1.600 

Trzy osie 
36 38 1.300 1.300 
38 44 1.350 1.350 

44 i więcej 1.400 1.400 
 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR VI/32/08 
RADY GMINY ŚWIDNICA 

 
z dnia 30 października 2008r. 

 
w sprawie podatku od nieruchomości 

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

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podat-
ku od nieruchomości na terenie Gminy Świdnica:  

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,64zł od 1m2 powierzchni, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - 0,22zł od 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,47zł 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-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 4,83zł od 1m2 

powierzchni użytkowej, 

 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - 3,79zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej, 

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

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

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

- nieruchomości lub ich części albo obiek-
ty budowlane lub ich części, stanowiące 
własność Gminy Świdnica - za wyjątkiem 
tych, które znajdują się w posiadaniu za-
leżnym lub w posiadaniu samoistnym in-
nych osób (bez tytułu prawnego), 

- budynki gospodarcze lub ich części znaj-
dujące się na gruntach sklasyfikowanych 
w ewidencji gruntów i budynków jako 
tereny mieszkaniowe (oznaczone sym-
bolem B), służące wyłącznie działalności 
rolniczej, jeśli właściciel budynków go-
spodarczych lub ich części jest właści-
cielem gospodarstwa rolnego, bądź po-
siadaczem zależnym gospodarstwa rol-
nego na terenie Gminy Świdnica. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Świdnica. 

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

 

2. Uchwała podlega również ogłoszeniu na ta-
blicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na terenie so-
łectw. 

Przewodniczący Rady 
Włodzimierz Rebelski 

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

1699 
 

UCHWAŁA NR XVII/86/08 
RADY GMINY TRZEBIEL 

 
z dnia 30 października 2008r. 

 
w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z tych podatków 

 
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 ze zmianami) oraz art. 5, 
art. 7 ust. 3, art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844  
ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się roczne stawki podatku od nie-
ruchomości na terenie Gminy Trzebiel:  

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków 
- 0,74zł od 1m 2 powierzchni, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizację pożyt-
ku publicznego - 0,37zł od 1m2 powierzch-
ni, w tym że: 

- grunty pod zabudową oraz przeznaczo-
ne pod zabudowę mieszkaniową - 0,15zł 
od 1m2 powierzchni, 

- grunty pod drogami - 0,30zł od 1m2 po-
wierzchni, 

- grunty uprawiane rolniczo - 0,30zł od 
1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,62zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej,  

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej - 18zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - 9,24zł od 1m2 po-
wierzchni 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 organizację pożytku 
publicznego - 5,65zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej; 

3) od budowli - 2% ich wartości. 

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) grunty zajęte na cmentarze; 

2) grunty nie wydzierżawione, będące własnością 
samorządu gminy; 

3) grunty pozostałe będące w posiadaniu rolni-
ków oraz budynki gospodarcze lub ich części 
położone na tych gruntach, służące wyłącznie 
działalności rolniczej; 

4) budowle służące do poboru i uzdatniania wo-
dy oraz rurociągi i przewody sieci rozdzielczej 
wody. 

§ 2. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targo-
wej w wysokości 13zł. 

2. Pobór opłaty targowej zarządza się, w dro-
dze inkasa. Inkasentami będą w: 

- sołectwie Trzebiel - Pan Aleksander Gór-
niak, 
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- sołectwie Nowe Czaple - Bronowice - 
Pustków - Pani Danuta Jancy, 

- sołectwie Niwica - Pan Czesław Kawecki. 

Za pobór inkasa otrzymują wynagrodzenie w wy-
sokości 20% od zainkasowanych kwot opłaty tar-
gowej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/43/07 Rady Gmi-
ny Trzebiel z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie 
wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz 
zwolnień z tych podatków. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycz-
nia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Grzegorz Rygiel 

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

1700 
 

UCHWAŁA NR XVII/87/08 
RADY GMINY TRZEBIEL 

 
z dnia 30 października 2008r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 

 
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 ze zmianami) oraz art. 6 
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969) uch-
wala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta za 1 kwintal do 
kwoty 35zł.  

§ 2. Traci moc uchwała  Nr XI/42/07 Rady Gmi-
ny Trzebiel z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta przyjętego jako podstawą 

obliczenia podatku rolnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycz-
nia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Grzegorz Rygiel 

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

1701 
 

UCHWAŁA NR XXVII/40/08 
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU 

 
z dnia 30 października 2008r. 

 
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w formie łącznego zobowiązania 

pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 12 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 
ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.  
o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 
ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paździer-
nika 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, 

poz. 1682 ze zm.) w związku z art. 9, art. 28 § 4  
i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  
- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, 
poz. 60 ze zm.) Rada Miejska w Zbąszynku uchwa-
la, co następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podat-
ku leśnego i podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych, w tym także w formie łącznego zobo-
wiązania pieniężnego na terenie gminy w drodze 
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inkasa. 

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów so-
łectw Gminy Zbąszynek: 

1) Sołectwo Chlastawa - Chłopek Irena; 

2) Sołectwo Dąbrówka Wielkopolska - Kociołek 
Piotr; 

3) Sołectwo Kosieczyn - Półtorak Wojciech; 

4) Sołectwo Kręcko - Jarmuszczak Sławomir; 

5) Sołectwo Rogoziniec - Znamierowska - Szwarc 
Grażyna. 

§ 3. Pobrane w danym miesiącu podatki, inka-
sent rozlicza i wpłaca na rachunek lub w kasie 
urzędu miejskiego w terminie 3 dni roboczych od 
dnia, w którym wpłata podatku przez podatnika 
zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić. 

§ 4. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów 
w wysokości 6zł od każdego wypisanego pokwi-
towania wpłaty. 

§ 5. Inkasent odpowiada całym swoim mająt-
kiem za podatki pobrane, a nie wpłacone na rachu-
nek urzędu miejskiego. 

§ 6. Inkasenci zobowiązani są do złożenia oświad-
czenia o materialnej odpowiedzialności za zebrane 
inkaso podatków. 

§ 7. Inkasenci są odpowiedzialni za pobrane 
kwitariusze i zobowiązani do ich zwrotu w stanie 
nie zniszczonym. 

§ 8. W zakresie nie uregulowanym uchwałą, pra-
wa i obowiązki inkasentów określa ustawa - Ordyna-
cja podatkowa. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXX/33/01 Rady Miej-
skiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2001r. spra-
wie zarządzania poboru podatków od osób fizycz-
nych w drodze inkasa. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Zbąszynka. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycz-
nia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Jan Mazur 

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

1702 
 

UCHWAŁA NR XXVII/41/08 
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU 

 
z dnia 30 października 2008r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2009r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) 
w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego z dnia 17 października 2008r.  
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2008r. (M. P. Nr 81, poz. 717) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę 
skupu żyta, określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi 
zmianami) przyjmowaną jako podstawa obliczania 
podatku rolnego na obszarze gminy na 2009r. do 
kwoty 40zł za kwintal. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/40/07 Rady Miej-
skiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2007r. w spra-
wie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podsta-
wę do obliczenia podatku rolnego na 2008r. (Dzien-
nik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 115, 
poz. 2077 z 2006r.). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i ma zastosowanie do oblicza-
nia podatku rolnego od dnia 1 stycznia 2009r. oraz 
podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przy-
jęty poprzez rozplakatowanie na urzędowych tabli-
cach ogłoszeń.  

Przewodniczący Rady 
Jan Mazur 
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1703 
 

UCHWAŁA NR XXVII/42/08 
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU 

 
z dnia 30 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posia-

dania psów i opłaty targowej 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3, art. 6 ust. 12, 
art. 7 ust. 3, art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. a i f oraz art. 19 
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się następującą wysokość rocznych 
stawek podatku od nieruchomości na terenie mia-
sta i gminy Zbąszynek:  

1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,62zł 
od 1m2  powierzchni 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 - 16,60zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

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

4) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych - 4zł od 1m2  
powierzchni użytkowej; 

5) od pozostałych budynków lub ich części: 

a) o łącznej powierzchni do 50m² włącznie - 6zł 
od 1m² powierzchni użytkowej, 

b) o łącznej powierzchni powyżej 50m² do 
100m² włącznie - 4,50zł od 1m² powierzch-
ni użytkowej, 

c) o łącznej powierzchni powyżej 100m² - 3zł 
od 1m² powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 6zł od 
1m2 powierzchni użytkowej; 

 

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

7) od gruntów związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,72zł od 1m2 powierzchni; 

8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych - 3,90zł od 1ha powierzchni; 

9) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 0,30zł od 1m2 powierzchni. 

§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych zwalnia się z podatku od 
nieruchomości: 

1) budynki lub ich części, budowle i grunty słu-
żące do wykonywania zadań własnych gminy 
w zakresie: 

a) kultury, kultury fizycznej i turystyki, 

b) ochrony przeciwpożarowej, 

c) ochrony zdrowia, 

d) pomocy społecznej i działalności charytatyw-
nej, 

e) zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkań-
ców w zakresie wodociągów i kanalizacji oraz 
usuwania nieczystości komunalnych i skła-
dowania, 

f) cmentarzy gminnych; 

2) budynki lub ich części, budowle i grunty, któ-
re nie zostały oddane w najem, dzierżawę lub 
użyczenie stanowiące mienie gminne; 

3) budynki lub ich części, budowle i grunty słu-
żące do obsługi i utrzymania zasobu miesz-
kaniowego gminy oraz infrastruktury komu-
nalnej. 

§ 3. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od po-
siadania psów na terenie miasta i gminy Zbąszy-
nek w wysokości 40zł od każdego psa. 
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2. Opłatę pobiera się w wysokości połowy stawki 
określonej w ust. 1, jeżeli osoba weszła w posiadanie 
psa po 30 czerwca roku podatkowego. 

3. Opłata od posiadania psów na dany rok płatna 
jest bez wezwania w terminie do dnia 31 marca 
danego roku, za który uiszcza się opłatę lub w cią-
gu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie 
psa. 

4. Obowiązek opłaty od posiadania psów wy-
gasa z końcem roku, w którym ustało posiadanie 
psa. 

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania 
psów w drodze inkasa. Pobór opłaty od posiadania 
psów prowadzony będzie w drodze inkasa przez 
sołtysów poszczególnych sołectw. 

2. Wpłaty opłaty od posiadania psów z terenu 
miasta Zbąszynek dokonuje się w kasie urzędu miej-
skiego. 

3. Za pobór opłaty od posiadania psów inka-
sentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
10% zainkasowanej kwoty. 

§ 5. Zobowiązuje się inkasentów do przekaza-
nia pobranych kwot opłaty od posiadania psów na 
rachunek Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w termi-
nie do dnia 10 kwietnia, a kwoty opłat wraz z od-
setkami za zwłokę sukcesywnie do dnia 10 każde-
go miesiąca. 

§ 6. 1. Miejscem wyznaczonym do prowadze-
nia handlu na terenie Zbąszynka jest targowisko 
miejskie przy ul. Długiej. 

2. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej po-
wstaje z chwilą zajęcia miejsca na targowisku naj-
później jednak z chwilą żądania zapłaty przez inka-
senta. 

3. Za zajęcie miejsca na targowisku rozumie 
się powierzchnię zajętą dla celów handlowych,  
a w szczególności poprzez rozłożenie straganów, 
stołów, szczęk, złożenie opakowań, postawienie po-
jazdu bez względu na to czy służy on do handlu 

czy też do innych celów. 

4. Za korzystanie z targowiska polegające na pro-
wadzeniu handlu ustala się dzienną opłatę targową 
według niżej podanych stawek: 

a) za zajęcie 1m2 powierzchni targowiska - 7,50zł 
(handel z ziemi), 

b) przy sprzedaży z oznaczonego stołu pod za-
daszeniem - 11zł, 

c) za zajęcie oznaczonego stanowiska z ziemi 
- 13zł. 

5. Inkaso opłaty targowej pobierane jest przez 
Pana Mieczysława Cholewę na druku określonym 
przez Burmistrza Zbąszynka. 

6. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty tar-
gowej w wysokości 10% pobranej kwoty. 

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

§ 8. Traci moc uchwała Nr XV/48/07 Rady Miej-
skiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2007r. w spra-
wie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku 
od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opła-
ty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Lu-
buskiego Nr 134, poz. 1886 z 6 grudnia 2007r.) oraz 
uchwała Nr XXI/21/08 Rady Miejskiej w Zbąszynku 
z dnia 29 maja 2008r. zmieniająca uchwałę w spra-
wie określenia wysokości stawek i zasad poboru 
podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania 
psów i opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Lubuskiego Nr 59, poz. 1039 z 10 czerwca 
2008r.). 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i ma zastosowanie do nalicza-
nia podatków i opłat od dnia 1 stycznia 2009r. oraz 
podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przy-
jęty poprzez rozplakatowanie na urzędowych tabli-
cach ogłoszeń.  

Przewodniczący Rady 
Jan Mazur 
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1704 
 

UCHWAŁA NR XIX/144/08 
RADY GMINY ŻAGAŃ 

 

z dnia 30 października 2008r. 
 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 
obszarze Gminy Żagań za 2009r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) i w oparciu  
o art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym (t. j. Dz. U. 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.2) 
w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 17 października 2008r. w spra-
wie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2008r. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dla obliczania podatku rolnego na 2009r. 
na obszarze Gminy Żagań obniża się średnią cenę 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2008r. ogłoszoną przez Prezesa GUS z kwoty 55,80zł 
za 1q do kwoty 35zł za 1q. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Żagań. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/65/07 Rady Gminy 
Żagań z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie obni-
żenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podsta-
wa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy 

Żagań za 2008r. oraz poboru tego podatku w dro-
dze inkasa. 

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

Przewodniczący Rady 
Bolesław Galent 

_______________________________________________ 
1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759 i z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz  
z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218. 
2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. 
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. 
Nr 109, poz. 747, z 2008r., Nr 116, poz. 730. 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIX/145/08 
RADY GMINY ŻAGAŃ 

 

z dnia 30 października 2008r. 
 

w sprawie stawek podatku od nieruchomości 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. Dz. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami1) w związku z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmiana-
mi2,3) uchwala się, co następuje: 

_______________________________________________ 
1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 
i z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218.  
2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2006r. 
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 

poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 Nr 93 poz. 585, Nr 116, 
poz. 730.  
3Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 

ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów trans-
portu kombinowanego towarów między państwami człon-
kowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.); 

2) dyrektywy 1999/62/WE z 17 czerwca 1999r. w sprawie po-
bierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 
1999r.). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, za-
mieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogło-
szenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
– wydania specjalne. 
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§ 1. Ustala się roczną wysokość stawek podatku 
od nieruchomości na terenie Gminy Żagań w nastę-
pującej wysokości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków od 1m² powierzchni - 0,71zł, 

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

c) pozostałych od 1m² powierzchni - 0,33zł,  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego 
od 1m² powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytko-
wej - 0,45zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej od 1m² powierzchni 
użytkowej - 17,30zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym od 1m² powierzchni  
- 9,24zł, 

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

e) pozostałych od 1m² powierzchni użytkowej 
- 3,30zł, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego od 1m² powierzchni użytkowej; 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/66/07 Rady Gminy 
Żagań z dnia 26 listopada 2007r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Żagań. 

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

Przewodniczący Rady 
Bolesław Galent 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIX/146/08 
RADY GMINY ŻAGAŃ 

 
z dnia 30 października 2008r. 

 
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

 
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.1)  
w związku art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.2,3) 
uchwala się, co następuje: 

_______________________________________________ 
1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 
i z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218.  
2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2006r. 
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 

poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 Nr 93 poz. 585, Nr 116, 
poz. 730.  
3Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 

ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów trans-
portu kombinowanego towarów między państwami człon-
kowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.); 

2) dyrektywy 1999/62/WE z 17 czerwca 1999r. w sprawie po-
bierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 
1999r.). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, za-
mieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogło-
szenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
– wydania specjalne. 
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§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) 20% powierzchni gruntów pozostałych (ozna-
czonych w ewidencji gruntów i budynków użyt-
kiem B - teren zabudowy mieszkaniowej) bę-
dących w posiadaniu osób fizycznych, stano-
wiących działki pod budynkami mieszkalny-
mi; 

2) grunty, budynki i budowle będące w zasobach 
mienia gminnego zajęte na: 

- świetlice wiejskie, 

- hydrofornie i sieć wodociągową, 

- oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyj-
ną, 

- biblioteki, 

- remizy strażackie, 

- boiska sportowe wraz urządzeniami, 

- domy przedpogrzebowe, 

- magazyny przeciwpowodziowe, 

- cmentarze, 

- pozostałe grunty, budynki i budowle za 
wyjątkiem wynajętych lub wydzierżawio-
nych osobom fizycznym lub prawnym; 

3) grunty i budynki w zasobach mienia gminne-
go zajęte na potrzeby mieszkaniowe, za wy-
jątkiem wynajmowanych lub dzierżawionych 
na potrzeby niemieszkalne oraz w celu pro-
wadzenia działalności gospodarczej; 

4) nieruchomości jednostek organizacyjnych po-
wiązanych z budżetem gminy z wyjątkiem bu-
dynków lub ich części, gruntów i budowli wy-
najętych lub wydzierżawionych innym osobom 
fizycznym lub prawnym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Żagań. 

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

Przewodniczący Rady 
Bolesław Galent 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIX/147/08 
RADY GMINY ŻAGAŃ 

 
z dnia 30 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu dla Gminy Żagań 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, art. 12b 
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki po-
datku od środków transportowych: 

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej: 

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600zł; 

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800zł; 

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 - 1.000zł;  

4) równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w za-
leżności od liczby osi, dopuszczalnej masy cał-
kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki 
podatku wynoszą odpowiednio: 

 
Stawka podatku (w złotych) 

Lp. 
Liczba osi i dopuszczalna masa całko-

wita (w tonach) 
Oś jezdna z zawieszeniem pneu-
matycznym lub z zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie, trzy osie 
1. nie mniej niż 12  2.350,00 2.350,00 

Cztery osie i więcej 
2. nie mniej niż 12 mniej niż 29 2.350,00 2.350,00 
3. nie mniej niż 29  2.350,00 2.452,80 
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§ 2. Ustala się następujące stawki podatku od 
środków transportowych: 

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przysto-
sowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów: 

1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.400zł; 

2) równej lub wyższej niż 12, z tym że w zależno-
ści od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku 
wynoszą odpowiednio: 

 

Stawka podatku (w złotych) 

Lp. 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
pojazdów: ciągnik siodłowy z naczepą, cią-
gnik balastowy z przyczepą (w tonach) 

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

za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
1.  nie mniej niż 12 mniej niż 31 1.770,00 1.770,00 
2.  nie mniej niż 31 36 włącznie 1.770,00 1.937,76 
3.  powyżej 36  2.350,00 2.368,25 

Trzy osie i więcej 
4.  nie mniej niż 12 36 włącznie 1.770,00 1.770,00 
5.  powyżej 36 40 włącznie 2.350,00 2.350,00 
6.  powyżej 40  2.350,00 2.505,00 
 

§ 3. Ustala się następujące roczne stawki po-
datku od środków transportowych: 

Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych z dzia-

łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego, który łącznie z pojazdem silnikowym 
posiada dopuszczalną masę całkowitą: 

 

Stawka podatku (w złotych) 

Lp. 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd sil-

nikowy (w tonach) 

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

za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

Jedna oś 
1. nie mniej niż 7 mniej niż 12 600 650 
2. nie mniej niż 12 mniej niż 18 800 850 
3. nie mniej niż 18 mniej niż 25 910 960 
4. nie mniej niż 25  960 1.000 

Dwie osie 
5. nie mniej niż 12 mniej niż 28 910 960 
6. nie mniej niż 28 mniej niż 33 960 1.000 
7. nie mniej niż 33 mniej niż 38 1.000 1.300 
8. nie mniej niż 38  1.200 1.700 

Trzy osie 
9. nie mniej niż 12 mniej niż 38 1.000 1.050 
10. nie mniej niż 38  1.200 1.300 
 

§ 4. Ustala się następujące roczne stawki po-
datku od środków transportowych: 

Od autobusu w zależności od liczby miejsc do sie-
dzenia: 

1) mniejsze niż 30 miejsc - 1.200zł; 

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.500zł. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/68/07 Rady Gminy 
Żagań z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od środków transpor-

towych na terenie Gminy Żagań.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.  

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2009r. 

Przewodniczący Rady 
Bolesław Galent 
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UCHWAŁA NR XXXVI/209/08 
RADY MIEJSKIEJ NOWEJ SOLI 

 

z dnia 31 października 2008r. 
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 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 ze zmianami) oraz art. 5 
ust. 1 i 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 roczne stawki podatku od nieru-
chomości: 

1) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 16,83zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 7,84zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 3,46zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 1zł od 
1m² powierzchni użytkowej, 

f) pozostałych - 5,62zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej;  

2) od budowli-  2% ich wartości; 

3) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów budynków  
- 0,60zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38zł 
od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych - 0,09zł od 1m2 powierzchni,  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/101/07 Rady Miej-
skiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2007r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2008. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta. 

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

Przewodniczący Rady 
Piotr Szyszko 

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

1709 
 

UCHWAŁA NR XXXVI/210/08 
RADY MIEJSKIEJ NOWEJ SOLI 

 
z dnia 31 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 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 ze zmianami) oraz art. 10 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transportu na 
terenie Gminy Nowa Sól - Miasto wynoszą rocznie: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 
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a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 550zł, 

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

c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 800zł, 

d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  - 1.100zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton, 
w zależności od ilości osi, dopuszczalnej ma-
sie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, 
stawki podatku określa załącznik Nr 1 do uch-
wały; 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.000zł; 

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

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

a) mniejszej niż 30 miejsc -  1.050zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.480zł; 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego, stawka podatku wynosi 300zł; 

7) od naczepy i naczep, które łącznie z pojazda-
mi silnikowymi posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego, stawiki podatku określa załącznik Nr 3 
do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/102/07 Rady Miej-
skiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2007r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na rok 2008. 

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

Przewodniczący Rady 
Piotr Szyszko 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXVI/210/08 
Rady Miejskiej w Nowej Soli 
z dnia 31 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 

Stawka podatku (w złotych) 

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

noważne 

Inne systemy za-
wieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 1.504,00 1.770,00 
13 14 1.513,00 1.780,00 
14 15 1.522,00 1.790,00 
15  1.530,00 1.800,00 

Trzy osie 
12 17 1.504,00 1.770,00 
17 19 1.513,00 1.780,00 
19 21 1.522,00 1.790,00 
21 23 1.530,00 1.800,00 
23 25 1.547,00 1.820,00 
25  1.564,00 1.840,00 
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1 2 3 4 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.530,00 1.800,00 
25 27 1.547,00 1.820,00 
27 29 1.564,00 1.840,00 
29 31 1.962,00 2.452,80 
31  1.962,00 2.452,80 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXVI/210/08 
Rady Miejskiej w Nowej Soli 
z dnia 31 października 2008r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

równej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa cał-
kowita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 
balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

nym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.275,00 1.500,00 
18 25 1.292,00 1.520,00 
25 31 1.318,00 1.550,00 
31  1.647,00 1.937,76 

Trzy osie i więcej 
12 40 1.465,00 1.722,97 
40  1.722,97 2.527,70 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXXVI/210/08 
Rady Miejskiej w Nowej Soli 
z dnia 31 października 2008r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem  

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (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 18 425 500 
18 25 468 550 
25  510 600 
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1 2 3 4 
Dwie osie 

12 28 510 600 
28 33 723 850 
33 38 850 1.292 
38  1.150 1.700 

Trzy osie i więcej 
12 38 807 950 
38  950 1.281 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXXVI/211/08 
RADY MIEJSKIEJ NOWEJ SOLI 

 
z dnia 31 października 2008r. 

 
w sprawie ustalenia dziennych stawek 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 ze zmianami) oraz art. 19 
pkt 1 lit. a i pkt 2 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 na-
stępuje: 

§ 1. Opłatę targową pobiera się dziennie. 

§ 2. Ustala się wysokość opłaty targowej na tar-
gowiskach na terenie miasta Nowej Soli: 

1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony 
do sprzedaży artykułów rękodzielniczych włącz-
nie z towarem na wózkach, samochodach lub 
przyczepach, za każdy rozpoczęty 1m² powierz-
chni - 2zł; 

2) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony 
do sprzedaży artykułów rolnych i spożywczych 
włącznie z towarem na wózkach, samocho-
dach i przyczepach, za każdy rozpoczęty 1m² 
powierzchni - 3,50zł; 

3) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do 
sprzedaży towarów artykułów przemysłowych 
włącznie z towarem na wózkach, samochodach 
i przyczepach, za każdy 1m2 powierzchni - 5,80zł; 

4) w przypadku sprzedaży łącznej towarów wy-
mienionych w pkt 2 i 3 obowiązuje stawka 
5,80zł. 

§ 3. Ustala się stawki opłaty targowej na placu 
przy Osiedlu Kopernika (zieleniak): 

1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do 
sprzedaży artykułów rolnych i spożywczych, za 
każdy rozpoczęty 1m2 powierzchni - 3,50zł; 

2) za plac lub stoisko lub towar przeznaczony do 
sprzedaży artykułów przemysłowych, za każ-
dy rozpoczęty 1m2 powierzchni - 10,60zł; 

3) w przypadku sprzedaży łącznej towarów wy-
mienionych w pkt 1 i 2 obowiązuje stawka  
- 10,60zł. 

§ 4. Przy sprzedaży kwiatów i zniczy na placu 
przy Cmentarzu Komunalnym w Nowej Soli przy 
ul. Wandy i Piaskowej, ustala się opłatę targową  
w wysokości za każdy rozpoczęty 1m2 - 2,60zł. 

§ 5. Przy sprzedaży w innych miejscach nie wy-
mienionych w § 2 - 4 ustala się opłatę targową  
w wysokości, za każdy rozpoczęty 1m2 - 10,60zł. 

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

2. Do poboru opłaty targowej, wyznacza się in-
kasentów zatrudnionych przez urząd miejski, w oso-
bach: 

1) Robert Grygier; 

2) Jacek Baranowski; 

3) Tomasz Ruszczak.  

3. Rozliczanie inkasenta odbywać się będzie co-
dziennie w Wydziale Finansowo - Budżetowym Urzę-
du Miejskiego. 

4. Inkasent za swoje usługi będzie otrzymywał 
wynagrodzenie w wysokości 10% z zainkasowanych 
wpływów po miesięcznym rozliczeniu. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XX/103/07 Rady Miej-
skiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2006r.  
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty tar-
gowej na rok 2008. 
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta. 

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

wództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2009r. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Szyszko 

 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXXVI/212/08 
RADY MIEJSKIEJ NOWEJ SOLI 

 

z dnia 31 października 2008r. 
 

w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów 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 ze zmianami), art. 18a 
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczną opłatę od posiadania psów 
ciążącą na osobach fizycznych: w wysokości 20zł od 
każdego posiadanego psa. 

§ 2. Termin płatności ustala się do końca kwiet-
nia roku, za który przypada opłata, a w razie uro-
dzenia się psa w późniejszym miesiącu do końca 
miesiąca, w którym pies ukończył 2 miesiące. Jeżeli 
pies urodził się w drugiej połowie roku, opłatę po-
biera się w wysokości 50% ustalonej stawki rocznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/104/07 Rady Miej-
skiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2007r.  
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiada-
nia psów na rok 2008. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2009r. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Szyszko 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXXVI/213/08 
RADY MIEJSKIEJ NOWEJ SOLI 

 

z dnia 31 października 2008r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/92/07 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 września 2007r.  
w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc 

inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto 
 

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. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami), 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) w związku  
z art. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postę-
powaniu w sprawach dotyczących pomocy publicz-
nej (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zmiana-
mi) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIX/92/07 z dnia 28 wrze-
śnia 2007r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców 
z podatku od nieruchomości stanowiących regio-

nalną pomoc inwestycyjną prowadzących działal-
ność gospodarczą na terenie Gminy Nowa Sól  
– Miasto wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

      „§ 10.1 Zwalnia się w całości z podatku od 
nieruchomości grunty, budynki i budowle lub 
ich części oddane w leasing osobie prawnej, 
osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej na prowa-
dzenie działalności gospodarczej pod warunkiem 
zwolnienia leasingobiorcy z części opłaty le-
asingowej odpowiadającej równowartości po-
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datku należnego od będących przedmiotem 
leasingu gruntów, budynków i budowli lub 
ich części, lub pod warunkiem zobowiązania 
się leasingodawcy do nieobciążania leasingo-
biorcy żadnymi opłatami z tytułu podatku od 
nieruchomości należnego od będących przed-
miotem leasingu gruntów, budynków i budowli 
lub ich części, w wyniku którego utworzono 
nowe miejsca pracy w wysokości 1.500zł, rocz-
nie za każde utworzone nowe stałe miejsce pra-
cy przez leasingobiorcę na następujące okresy: 

1) na okres 24 miesięcy - w przypadku utwo-
rzenia 2 nowych miejsc pracy przez mikro-
przedsiębiorcę, 10 nowych miejsc pracy przez 
małego przedsiębiorcę, albo w przypadku 
utworzenia 30 nowych miejsc pracy przez 
średniego przedsiębiorcę lub nie będące-
go małym i średnim przedsiębiorcą; 

2) w przypadku utworzenia przez mikroprzed-
siębiorce powyżej 2 nowych miejsc pracy 
lub małego przedsiębiorcę powyżej 10 no-
wych miejsc pracy - okres zwolnienia, o któ-
rym mowa w pkt 1, przedłuża się o jeden 
miesiąc za każde 1 kolejne nowo utworzo-
ne stałe miejsca pracy; 

3) w przypadku utworzenia przez średnie- 
go przedsiębiorcę lub niebędącego małym  
i średnim przedsiębiorcą powyżej 30 no-
wych miejsc pracy - okres zwolnienia, o któ-
rym mowa w pkt 1, przedłuża się o jeden 

miesiąc za każde 1 koleje nowo utworzone 
miejsce pracy”; 

2) § 13 ust. 4, pkt 2 otrzymuje następujące brzmie-
nie: 

      „2) oświadczenie leasingodawcy o zwolnieniu 
leasingobiorcy z części opłaty leasingowej od-
powiadającej równowartości podatku należnego 
od będących przedmiotem leasingu gruntów, 
budynków i budowli lub ich części, lub pod 
warunkiem zobowiązania się leasingodawcy 
do nieobciążania leasingobiorcy żadnymi opła-
tami z tytułu podatku od nieruchomości na-
leżnego od będących przedmiotem leasingu 
gruntów, budynków i budowli lub ich części, 
na druku stanowiącym załącznik Nr 9 do uch-
wały”. 

§ 2. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/92/07  
z dnia 28 września 2007r. w sprawie zwolnienia 
przedsiębiorców z podatku od nieruchomości sta-
nowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowa-
dzących działalność gospodarczą na terenie Gminy 
Nowa Sól - Miasto otrzymuje brzmienie jak załącz-
nik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta. 

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

Przewodniczący Rady 
Piotr Szyszko 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXVI/213/08 
Rady Miejskiej w Nowej Soli 
z dnia 31 października 2008r. 

 
Nowa Sól, dn………………………………………. 

 
……………………………………………………… 
    (imię i nazwisko/nazwa leasingodawcy) 
 
……………………………………………………… 
(adres zamieszkania/siedziba leasingodawcy) 
 

Prezydent Miasta Nowej Soli 
Urząd Miejski Nowa Sól 
ul. Piłsudskiego 12 
67-100 Nowa Sól 

 
Deklaracja 

 
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 13 ust. 4 pkt 3 uchwały w sprawie udzielania regionalnej 
pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych 
z nową inwestycja - zobowiązuję się zwolnić leasingobiorcę z części opłaty leasingowej odpowiadającej 
równowartości podatku należnego od będących przedmiotem leasingu gruntów, budynków i budowli 
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lub ich części/lub zobowiązuję się do nieobciążania leasingobiorcy żadnymi opłatami z tytułu podatku 
od nieruchomości należnego od będących przedmiotem leasingu gruntów, budynków i budowli lub ich 
części. *  

Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 553 ze zmianami), przewidującego odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań. 

 

         …….…………………………………………………….. 
    podpis leasingodawcy lub osoby upoważnionej 

 

*niepotrzebne skreślić 
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UCHWAŁA NR XXV/139/08 
RADY GMINY PRZYTOCZNA 

 

z dnia 31 października 2008r. 
 

w sprawie kreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5, art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieru-
chomości w następującej wysokości: 

1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,61zł 
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 gospodarczej 
- 16zł od 1m2 pow. użytkowej; 

3) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym - 8,80zł od 1m2 pow. użytkowej; 

4) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,90zł 
od 1m2 pow. użytkowej; 

5) od pozostałych budynków lub ich części - 4,60zł 
od 1m2 pow. użytkowej, w tym: 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego  
- 2zł od 1m2 pow. użytkowej; 

6) od budowli - 2% wartości; 

7) od gruntów związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,68zł od 1m2 powierzchni; 

8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
- 3,90zł od 1ha powierzchni; 

9) od pozostałych gruntów - 0,20zł od 1m2 po-
wierzchni, w tym: 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego  
- 0,12zł od 1m2 powierzchni. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) nieruchomości jednostek budżetowych i za-
kładów budżetowych powiązanych z budżetem 
gminy, z wyjątkiem budynków lub ich części, 
budowli, gruntów wynajętych lub wydzierża-
wionych innym osobom fizycznym lub praw-
nym na prowadzenie działalności gospodar-
czej; 

2) budynki lub ich części przydzielone do bezpłat-
nego użytkowania osobie, która przekazała w 
zamian za emeryturę lub rentę gospodarstwo 
rolne Państwu, jeżeli nie są wynajęte lub wy-
dzierżawione, a także działki gruntu przydzielo-
ne do bezpłatnego użytkowania takiej osobie; 

3) budynki gospodarcze w przypadku prowadzenia 
samodzielnie gospodarstwa domowego przez 
emerytów i rencistów rolnych. 
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/66/07 Rady Gminy 
Przytoczna z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości oraz zwolnień z tego podatku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2009r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 
Jerzy Barski 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXV/140/08 
RADY GMINY PRZYTOCZNA 

 
z dnia 31 października 2008r. 

 
w sprawie średniej ceny skupu żyta 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rol-
nym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszo-
ną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-

stycznego z dnia 17 października 2008r. (M. P. z dnia 
27 października 2008r. Nr 81, poz. 717) o kwotę 
9,80zł. Po obniżeniu cena 1q żyta wynosi 46zł. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2009r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Barski 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXV/141/08 
RADY GMINY PRZYTOCZNA 

 

z dnia 31 października 2008r. 
 

w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 17 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
ze zm.) Rada Gminy Przytoczna uchwala, co nastę-
puje: 

§ 1. Na terenie Gminy Przytoczna w miejsco-
wościach: Lubikowo, Rokitno, Krasne Dłusko wpro-
wadza się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wy-
sokości 1,80zł od osób przebywających okresowo 
w celach wypoczynkowych i turystycznych. 

§ 2. Opłata ustalona w § 1 dotyczy osób niebę-
dących mieszkańcami gminy. 

§ 3. 1. Opłatę miejscową pobiera się za każdy 
dzień pobytu na terenie Gminy Przytoczna. 

2. Do pobierania opłaty miejscowej zobowiązu-
je się administratorów i właścicieli ośrodków wy-

poczynkowych. 

3. Pobierający opłaty zobowiązani są do odpro-
wadzania zainkasowanych kwot do kasy urzędu gmi-
ny w terminie do 30 dnia każdego miesiąca. 

4. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje pro-
wizja w wysokości 10% zainkasowanej kwoty. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/68/07 Rady Gminy 
Przytoczna z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie 
określenia opłaty miejscowej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2009r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Barski 
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UCHWAŁA NR XXV/143/08 
RADY GMINY PRZYTOCZNA 

 

z dnia 31 października 2008r. 
 

w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących 
podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące wzory formularzy: 

1) deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, 
stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) informacji w sprawie podatku od nieruchomo-
ści IN-1, stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały; 

3) danych o nieruchomościach ZN-1/A, stanowią-
cych załącznik Nr 3 do uchwały; 

4) danych o zwolnieniach podatkowych w podat-
ku od nieruchomości ZN-1/B, stanowiących za-
łącznik Nr 4 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący Rady 
Jerzy Barski 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXV/143/08 
Rady Gminy Przytoczna 

z dnia 31 października 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXV/143/08 
Rady Gminy Przytoczna 

z dnia 31 października 2008r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXV/143/08 
Rady Gminy Przytoczna 

z dnia 31 października 2008r. 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXV/143/08 
Rady Gminy Przytoczna 

z dnia 31 października 2008r. 
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UCHWAŁA NR XXV/144/08 
RADY GMINY PRZYTOCZNA 

 
z dnia 31 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 18a ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę od posiadania psów w wy-
sokości 20zł rocznie od każdego psa, powyżej trze-
ciego miesiąca życia. 

§ 2. Opłaty od posiadania jednego psa nie po-
biera się w przypadku, gdy jest samodzielnie pro-
wadzone gospodarstwo domowe przez rolników, 
emerytów i rencistów. 

§ 3. 1. Opłata jest płatna jednorazowo w termi-
nie do 30 września każdego roku. 

2. Pobór opłaty od posiadania psów następuje 

w drodze inkasa przez sołtysów (lub wpłat do kasy 
urzędu gminy). 

3. Wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty 
od posiadania psów ustala się w wysokości 50% 
zainkasowanej kwoty. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/67/07 Rady Gminy 
Przytoczna z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie 
określenia wysokości stawki opłaty od posiadania 
psów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2009r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Barski 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXV/166/08 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 31 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie  

Gminy Skąpe 
 

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

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieru-
chomości: 

1. Od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków od 
1m2 powierzchni - 0,72zł, w tym: 

a) w zakresie kultury fizycznej i sportu - 0,25zł; 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych - od 1ha po-
wierzchni - 3,90zł; 

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności przez organi-
zacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni 
- 0,35zł. 

2. Od budynków lub ich części: 

1) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków miesz-
kalnych - 0,61zł; 

2) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 19zł; 
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3) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym - 6,10zł; 

4) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych bu-
dynków lub ich części, w tym: 

a) budynków gospodarczych - 4zł, 

b) budynków letniskowych zgodnie z zapisem 
w pozwoleniu na budowę - 6,60zł, 

c) zajętych na garaże - 5,50zł, 

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności przez organizacje pożytku 
publicznego od 1m2 - 6,50zł, 

e) zajętych na prowadzenie działalności w za-
kresie udzielania świadczeń zdrowotnych  
- 3,85zł. 

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

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości 
grunty, budynki lub ich części, budowle: 

a) stanowiące mienie gminne wykorzystywane 
na potrzeby gminnych jednostek budżeto-
wych, zakładów budżetowych, statutowej 
działalności w zakresie kultury, kultury fi-
zycznej i sportu, edukacji ekologicznej, po-
mocy społecznej oraz zaopatrzenia w wodę  
i odprowadzenia ścieków,  

b) wykorzystywane na potrzeby statutowe w za-
kresie ochrony przeciwpożarowej, 

c) zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze 
komunalne, 

d) lokale socjalne znajdujące się w gminnym 
zasobie mieszkalnym, 

e) będące własnością gminy, nie oddane in-
nym podmiotom w użytkowanie wieczyste 
lub posiadanie zależne. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie do-
tyczą gruntów, budynków lub ich części, budowli 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/84/07 Rady Gminy 
Skąpe z 29 października 2007r. w sprawie ustale-
nia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na terenie Gminy Skąpe (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Lubuskiego z 2007r. Nr 116, poz. 1532).  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2009r. oraz podlega poddaniu do wiadomości pu-
blicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 
na terenie Gminy Skąpe i w Biuletynie Informacji 
Publicznej.  

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak  

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXV/167/08 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 31 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe 

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

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych 
wynoszą rocznie: 

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej: 

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 650zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.100zł; 

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku 

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 13 1.200 1.300 
13 14 1.300 1.400 
14 15 1.400 1.500 

15 ton i więcej 1.600 1.700 
Trzy osie 

12 17 1.300 1.400 
17 19 1.400 1.500 
19 21 1.600 1.700 
21 23 1.700 1.800 
23 25 1.900 2.000 

25 ton i więcej 2.000 2.200 
Cztery osie i więcej 

12 25 1.500 1.600 
25 27 1.700 1.800 
27 29 1.900 2.000 
29 31 2.000 2.600 

31 ton i więcej 2.200 2.650 
 
3) ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane 

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.200zł; 

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane 
do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

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

(w tonach) 

Stawka podatku 

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 1.400 1.500 
18 25 1.500 1.600 
25 31 1.600 1.700 

31 ton i więcej 1.800 2.000 
Trzy osie 

12 40 1.700 2.000 
40 ton i więcej 2.100 2.650 

 
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
- 600zł; 

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę rów-
ną lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku 

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

nym za równoważne 

Inne systemy  
Zawieszenia osi 
jezdnych 

Jedna oś 
12 18 700 800 
18 25 800 900 

25 ton i więcej 900 1.000 
Dwie osie 

12 28 1.200 1.300 
28 33 1.300 1.400 
33 38 1.500 1.700 

38 ton i więcej 1.900 2.050 
Trzy osie 

12 38 1.300 1.400 
38 ton i więcej 1.500 1.600 

 
7) autobusy w zależności od liczby miejsc: 

a) do 30 miejsc - 1.000zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.400zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/85/07 Rady Gminy 
Skąpe z dnia 29 października 2007r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od środków trans-
portowych na terenie Gminy Skąpe (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Lubuskiego z 2007r. Nr 116, 
poz. 1533). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2009r. oraz podlega ogłoszeniu przez rozplakatowa-
nie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy i w Biule-
tynie Informacji Publicznej. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 

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

1720 
 

UCHWAŁA NR XXV/168/08 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 31 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na tere-

nie Gminy Skąpe 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 
ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Opłata miejscowa na terenie Gminy Skąpe 
pobierana jest od osób fizycznych przebywających 
czasowo w celach turystycznych, wypoczynkowych 
lub szkoleniowych w miejscowości Niesulice, za 
każdy dzień pobytu w wysokości 1,80zł.  

2. Opłatę miejscową pobiera się w dniu zgło-
szenia pobytu.  

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej  
w formie inkasa.  

2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza 
się właścicieli, zarządców ośrodków wypoczynko-
wych, pensjonatów, kwater prywatnych, pól namio-
towych i biwakowych oraz sołtysów.  

3. Inkasenci opłaty miejscowej wymienieni w ust. 2 
otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opła-
ty w wysokości 20% kwoty zainkasowanej.  
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.  

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/83/07 Rady Gminy 
Skąpe z dnia 29 października 2008r. w sprawie usta-
lenia wysokości stawki opłaty miejscowej na tere-
nie Gminy Skąpe (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Lubuskiego z 2007r. Nr 116, poz. 1531).  

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

wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2008r. oraz podlega podaniu do publicznej wiado-
mości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicz-
nych na terenie Gminy Skąpe i w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.  

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 

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

1721 
 

UCHWAŁA NR XXV/169/08 
RADY GMINY SKĄPE 

 

z dnia 31 października 2008r. 
 

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty na terenie 
Gminy Skąpe 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, 
art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  
z 2006r. Nr 121, poz. 844z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targo-
wej na terenie Gminy Skąpe w wysokości:  

1) od sprzedaży z pojazdów samochodowych - 30zł; 

2) od pozostałych form sprzedaży - 15zł; 

3) od sprzedaży owoców i płodów rolnych (nie-
zależnie od formy sprzedaży) - 5zł. 

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w for-
mie inkasa.  

2. Na inkasentów opłaty targowej powołuje się 
sołtysów poszczególnych sołectw. 

3. Inkasenci opłaty targowej otrzymują wyna-
grodzenie prowizyjne za inkaso opłaty w wysoko-
ści 25% kwoty zainkasowanej.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.  

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/72/03 Rady Gminy 
Skąpe z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy 
Skąpe (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskie-
go z 2003r. Nr 104, poz. 1714).  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycz-
nia 2009r. oraz podlega podaniu do publicznej wia-
domości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicz-
nych na terenie Gminy Skąpe i w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.  

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 

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

1722 
 

UCHWAŁA NR XXV/170/08 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 31 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
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kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy  
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:  

§ 1. Ustala się następujące wzory deklaracji i for-
mularzy podatkowych stanowiące załączniki do ni-
niejszej uchwały: 

1) deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1  
- załącznik Nr 1; 

2) informacja w sprawie podatku od nieruchomo-
ści IN-1 - załącznik Nr 2; 

3) deklaracja na podatek rolny DR-1 - załącznik 
Nr 3; 

4) informacja w sprawie podatku rolnego IR-1  
- załącznik Nr 4; 

5) deklaracja na podatek leśny DL-1 - załącznik 
Nr 5; 

6) Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1  
- załącznik Nr 6. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/91/07 Rady Gminy 
Skąpe z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia 
wzorów deklaracji i informacji podatkowych (Dzien-
nik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2007r. 
Nr 134, poz. 1906). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2009r. i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXV/170/08 

Rady Gminy Skąpe 
z dnia 31 października 2008r. 

 
1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 
................................................................................................... 

  

 
DN – 1                     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.). 
Składający:   Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej 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 oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi 
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących 
wspólnotę mieszkaniową. 
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; 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:  Wójt Gminy  Skąpe   właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Wójt Gminy Skąpe 

    Adres   Skąpe  65 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 
       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    � 1. osoba fizyczna  �  2. osoba prawna    � 3. jednostka organizacyjna    �  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 
 5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    � 1. właściciel       �  2. współwłaściciel    � 3. posiadacz  samoistny     �  4. współposiadacz samoistny �  5. użytkownik wieczysty 
    � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)    �  8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, 
najemca) 

 
 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali (*Pouczenie. Wykazuje się odrębnie 
dla każdej nieruchomości ) 
                                                  

 7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     
(* Pouczenie. Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości ) 
 

 8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**                                                                         

             
  9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru 

PESEL  
 

 10a. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**      
  
10b.Klasa PKD                                                                                 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 11. Kraj     

 
12. Województwo   13. Powiat  

 14. Gmina    
 

15. Ulica     16. Numer domu / Numer lokalu       

 17. Miejscowość   

 
18. Kod pocztowy     19. Poczta    

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 � 1. deklaracja na dany rok   - składana do 15 stycznia roku podatkowego      
 � 2. korekta deklaracji rocznej    od ………………………………(podać miesiąc)    
 � 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
 � 4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku         
 � 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby                          
Uwaga! Zgodnie z art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – skorygowa-
nie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym  pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty 

 
na 

2. Rok   
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

 Wyszczególnienie Podstawa opo-
datkowania 

Stawka podatku 
wynikająca  
z uchwały Rady 
Gminy Skąpe 
(ogłoszona  
w Dz. Urzędowym 
Województwa ......... 
w roku poprzedza-
jącym dany rok 
podatkowy)  
w zł gr. 

Kwota podatku 
w zł 
 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1m kw.) 
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

21. 
 
................... m2 

22. 
 
.................,....... 

23. 
 
.................,....... 

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

24. 
 
.................... ha 

25. 
 
.................,....... 

26. 
 
.................,....... 

 3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego 

27. 
 
       

28. 
 
        . 

29. 
 
          

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 
 1. mieszkalnych – ogółem 30. 

..................    m2 
31. 
 …………… zł. 

32. 
.......................,...…. 

 w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni) 
 
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m  

33. 
........................... m2 

 
........................... m2 

34. 
........................,........ 
 
........................,........ 

35. 
........................,........ 
 
........................,........ 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygna-
cjach, 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 od części budynków mieszkalnych zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej ogółem, 

 
w  tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni) 
 
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

36. 
 
........................... m2 
 
 
........................... m2 

 
........................... m2 

37. 
 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

38. 
 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogó-
łem, 

 
w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni) 
 
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

39. 
 
..................... m2 
 
 
........................... m2 

 
........................... m2 

40. 
 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

41. 
 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,......... 

 4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie świadczenia usług medycznych ogółem, 

 
w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni) 
 
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

42. 
......................m2 
 
 
........................... m2 

 
........................... m2 

43. 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

44. 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

 5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego       
w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni) 
 
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

 
45. 
         
           
........................... m2 

 

........................... m2 

 
46. 
             
                  . 
 
 
......................,........ 

 
47. 
           

           
........................,........ 
 

........................,........ 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1722 
Województwa Lubuskiego Nr 117 
 

 

8240 

                                                                                                                                          
D.3 BUDOWLE 
 1. budowle 

     (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 
48. 
.................,....... 

49. 
.................... 

50. 
.................,....... 

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
 Kwota podatku* 

Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych) 
51.           
                 

 
F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
  (podać powierzchnię, bądź  wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

1. budynki  niemieszkalne …………………m2 
 
2. budowle ……………………… wartość w zł. 

 
3. grunty ……………………………………m2 

 
         
 
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.                     
 52. Imię 

                  
53. Nazwisko 

                        
                       

 54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

                    
55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 
 
 

telefon kontaktowy    
H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 56. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 
 
 

 57. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

58. Data i podpis przyjmującego formularz 

 
*) Pouczenie: 
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 110, poz. 968, ze zm.). 
 
W przypadku, gdy wpisywane dane nieruchomości nie zmieściły się w części B1  rubryki 5 lub 6, ciąg dalszy  zamieszcza się na kolej-
nych ponumerowanych kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnionej rubryki oznaczając „ciąg dalszy – dotyczy np. rubryki 5 lub 
6”.  
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXV/170/08 

Rady Gminy Skąpe 
z dnia 31 października 2008r. 

 
1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 
................................................................................................... 

 

 
IN – 1                   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  ( 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:  Wójt Gminy Skąpe właściwy ze względu na miejsce położenia  przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 3. Wójt Gminy  Skąpe 

 
    Adres  Skąpe 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)              Nr i data aktu notarialnego: 

 
    � 1. właściciel        �  2. współwłaściciel       � 3. posiadacz samoistny   � 4. współposiadacz samoistny  �  5. użytkownik wieczysty 
 
   � 6. współużytkownik wieczysty � 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) � 8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca) 
 

 
 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( *Pouczenie. Wykazuje się odrębnie 
dla każdej nieruchomości ),   
 

 
 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     
(*Pouczenie. Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)  
 

 7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię (wpisać wszystkich współwłaścicieli) 
a. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
b. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
c. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
d. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Datę urodzenia wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL ) 

    
    a ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    b ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    c ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    d …………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 9. Numer PESEL/REGON 
 
    a ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
    b ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    c ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    d ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
na 

2. Rok 
 
........................................ 
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B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
 10. Kraj 

 
11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu 

 16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

             � 1. informacja składana po raz pierwszy                                              � 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)  

 
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
     

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1m kw.) 
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

20. 
 
............................................................................ m2 

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

21. 
............................................................................ ha 

 3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego 

22. 
 
............................................................................ m2 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 
 1. mieszkalnych – ogółem 

 
23. 
............................................................................ m2 

  
w  tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni) 
 
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

24. 
 
................................................................................................ m2 

 
................................................................................................ m2 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygna-
cjach, 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 od części budynków mieszkalnych zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej ogółem 

w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni) 
 
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

25. 
 
.............................................................................. m2 
 
................................................................................................. m2 

 
................................................................................................. m2 

 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogó-
łem 

w  tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni) 
 
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

26. 
 
............................................................................. m2 
 
................................................................................................ m2 

 
................................................................................................ m2 

 4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie świadczenia usług zdrowotnych ogółem 

w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni) 
 
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m  

27. 
............................................................................ m2 
 
................................................................................................ m2 

 
................................................................................................ m2 

 5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego     
przez organizacje pożytku publicznego 

w  tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni) 
 
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

 
28. 
............................................................................ m2 
 
............................................................................................... m2 

 
............................................................................................... m2 

D.3 BUDOWLE 
 1. budowle 

      (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 
29. 
.........................................................................,....... 
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E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
           (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 30. Imię 

 
31. Nazwisko 

 32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 34. Uwagi organu podatkowego 

 
 35. Identyfikator przyjmującego formularz 

 
36. Data i podpis przyjmującego formularz 

 
* Pouczenie: 
W przypadku, gdy wpisywane dane nieruchomości nie zmieściły się w części B1 rubryki 5 lub 6, ciąg dalszy zamieszcza się na            
kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4 ze wskazaniem  uzupełnionej rubryki  oznaczając  „ciąg dalszy – dotyczy  np. rubryki  
5 lub 6”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1722 
Województwa Lubuskiego Nr 117 
 

 

8244 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXV/170/08 

Rady Gminy Skąpe 
z dnia 31 października 2008r. 

 
1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 
................................................................................................... 

  

 
DR – 1                                       DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 
 
 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 191,  poz. 1412 ze 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 Pań-
stwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawny-
mi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.  

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obo-
wiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.  

Miejsce składania:  Wójt Gminy Skąpe właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Wójt Gminy  Skąpe 

 
    Adres  Skąpe  65 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 
 
       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 
    � 1. osoba fizyczna � 2. osoba prawna � 3. jednostka organizacyjna �  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

 5. Rodzaj własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę) 
 
    � 1. właściciel       �  2. współwłaściciel         � 3. posiadacz samoistny   �  4. współposiadacz  samoistny � 5. użytkownik wieczysty 

    � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca)  �  8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)    
 

 
 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (*Pouczenie. Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 

     
 

 
 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów   
(*Pouczenie.  Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 

 8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię** 
 

 9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki ,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)** 
 
 

 10a. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
 
10b KLASA PKD 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 11. Kraj   

 
12. Województwo   13. Powiat    

 14. Gmina  
 

15. Ulica   16. Numer domu / Numer lokalu   

 17. Miejscowość   
 

18. Kod pocztowy   19. Poczta     

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

� 1. deklaracja na dany rok – składana do 15 stycznia roku podatkowego                                                 
� 2. korekta deklaracji rocznej  od ………………………. (podać miesiąc) 

� 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego 

� 4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku 

� 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 
Uwaga! Zgodnie z art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – skorygowanie deklara-
cji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty 

 
na 

2. Rok   
 
........................................ 
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1m. kw 
  

 
Klasy użyt-

ków wynika-
jące z ewi-

dencji grun-
tów i budyn-

ków 

 
 

Ogółem 

 
Nie podlegające przelicze-
niu na ha przeliczeniowe 

 
Podlegające 
przeliczeniu na 
hektary przeli-
czeniowe 

 
 

Liczba hekta-
rów przelicze-

niowych 

 
 

Stawka z 1ha 
(przelicze-

niowego lub 
fizycznego) 

w zł, gr 

 
 

Wymiar 
podatku 
rolnego  

w zł, 
(zaokrąglić 
do pełnych 

zł) 

 Grunty orne                              
 I       
 II       
 IIIa                                
 IIIb                                                      
 IVa                                 
 IVb                                
 V                                    
 VI       
 VIz       
 Sady       
 I       
 II       
 IIIa       
 IIIb       
 IVa       
 IVb       
 V       
 VI       
 VIz       
 Użytki zielone       
 I       
 II       
 III       
 IV       
 V       
 VI       
 VIz       
 Grunty rolne 

zabudowane 
      

 I       
 II       
 IIIa       
 III       
 IIIb       
 IVa       
 IV       
 IVb                         
 V       
 VI       
 VIz       
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 Grunty pod 
stawami 

      

 a) zarybione 
łososiem, trocią, 
głowacicą, palią  

i pstrągiem 

      

 b) zarybione 
innymi gatunkami 
ryb niż w poz. a) 

      

 c) grunty pod 
stawami niezary-

bionymi 

      

 Rowy       
 Grunty zadrze-

wione i zakrza-
czone położone 

na UR 

      

 I       
 II       
 IIIa       
 III       
 IIIb       
 IVa       
 IV       
 IVb       
 V       
 VI       
 VIz       
 Razem 

(bez zwol-
nień) 

      

 
 
 
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW  
 1.z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów 

….. 100%          …..75%             …..50%       (zaznaczyć  X ) 
 

 2. inwestycyjne  
 3. górskie  
 4. inne  
 Razem  
 
 
G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU  
 Kwota podatku 

Różnica kwot z D - F  (należy zaokrąglić do pełnych złotych )  
 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1722 
Województwa Lubuskiego Nr 117 
 

 

8247 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ  
SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 21. Imię 

                   
22. Nazwisko 

                    
 

 23. Nr telefonu 

 
24.  Data i  podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 
      
       

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 23. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 

 25. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

26.Data i podpis przyjmującego formularz 

 
*Pouczenie 
W przypadku niewpłacenia  w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 110, poz. 968  ze zm.) 
 
W przypadku, gdy wpisywane dane nieruchomości nie zmieściły się w części B1 rubryki 5 lub 6, ciąg dalszy zamieszcza się na kolej-
nych ponumerowanych kartach formatu A4  ze wskazaniem uzupełnionej rubryki oznaczając  „ciąg dalszy - dotyczy  np. rubryki   
5 lub 6”.   
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXV/170/08 

Rady Gminy Skąpe 
z dnia 31 października 2008r. 

 
1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 
................................................................................................... 

 

 
IR – 1                               INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( 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 rolni-
ków 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:  Wójt Gminy  Skąpe  właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 3. Wójt Gminy Skąpe 

 
    Adres  Skąpe  65 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 
 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj  własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę)       Nr i data aktu notarialnego    …………………………………… 

 
    � 1. właściciel  �  2. współwłaściciel        � 3. posiadacz samoistny    �  4. współposiadacz  samoistny   �  5. użytkownik wieczysty 
 
    � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. posiadacz  zależny (np. dzierżawca)   �  8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)    
 

 
 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (*Pouczenie.  Wykazuje się odrębnie dla każdej nieru-
chomości) 
 
 
 
 

 
 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     
(*Pouczenie.  Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 
 
 
 

 7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię  (wpisać wszystkich współwłaścicieli) 
 
 
    a ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
    b ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
    c ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
    d ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 

 
na 

2. Rok 
 
........................................ 
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8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga!  Datę urodzenia wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL) 
 
 
    a ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
    b ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
    c ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
    d ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
9. Numer PESEL/REGON 
 
 
    a ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
    b ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
    c ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
    d ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA   
10. Kraj 
 
 

11. Województwo 12. Powiat 

16. Miejscowość 
 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 
 
 
             � 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok              � 2. korekta uprzednio złożonej informacji  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1722 
Województwa Lubuskiego Nr 117 
 

 

8250 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1m. kw. 
 Klasy użytków wynikające  

z ewidencji gruntów  
i budynków 

 Grunty orne  
 I  
 II  
 IIIa  
 IIIb  
 IVa  
 IVb  
 V  
 VI  
 VIz  
 Sady  
 I  
 II  
 IIIa  
 IIIb  
 IVa  
 IVb  
 V  
 VI  
 VIz  
 Użytki zielone  
 I  
 II  
 III  
 IV  
 V  
 VI  
 VIz  
 Grunty rolne zabudowane  
 I  
 II  
 IIIa  
 III  
 IIIb  
 IVa  
 IV  
 IVb  
 V  
 VI  
 VIz  
 Grunty pod stawami  
 a) zarybione łososiem, trocią, 

głowacicą, palią i pstrągiem 
 

 b) zarybione innymi gatun-
kami ryb niż w poz. a) 

 

 c) grunty pod stawami  
niezarybionymi 
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 Rowy  
 Grunty zadrzewione i zakrza-

czone położone na UR 
 

 I  
 II  
 IIIa  
 III  
 IIIb  
 IVa  
 IV  
 V  
 VI  
 VIz  
 Razem  
 
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 20. Imię 

 
 

21. Nazwisko 

 22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 
 

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 24. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 
 
 
 
 
 

 25. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

26. Data i podpis przyjmującego formularz 

 
*Pouczenie 
W przypadku, gdy wpisywane dane nieruchomości nie zmieściły się w części B1 rubryki 5 lub 6, ciąg dalszy zamieszcza się  na kolej-
nych  ponumerowanych  kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnionej rubryki oznaczając „ciąg dalszy – dotyczy np. rubryki 5 lub 
6”  
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XXV/170/08 

Rady Gminy Skąpe 
z dnia 31 października 2008r. 

 
1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 
................................................................ 

  

  
DL-1                                       DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 
 

 
                                                          na 

2. Rok 

          
Podstawa prawna:  ustawa z dnia  30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr  200, poz. 1682, ze 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 współ-
właścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 
osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.. 

Termin składania:  Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; 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: Wójt Gminy Skąpe    właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Wójt Gminy  Skąpe 

   Adres  Skąpe  65 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 
     * - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną                ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 
    � 1. osoba fizyczna �  2. osoba prawna   � 3. jednostka organizacyjna �  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 
5. Rodzaj własności, posiadania  ( zaznaczyć właściwą kratkę) 
   � 1. właściciel � 2. współwłaściciel � 3. posiadacz samoistny �4. współposiadacz samoistny �5. użytkownik wieczysty 
   � 5. współużytkownik wieczysty   � 6. posiadacz zależny (np. dzierżawca) �  7. współposiadasz zależny (np. dzierżawca)   
6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek (*Pouczenie. Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 
7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór 
dokumentów   (*Pouczenie. Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 
8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię** 
 
9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano 
numeru PESEL) ** 
 

 
 

10a     Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
10b   Klasa PKD 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
11. Kraj 
 

12. Województwo 13. Powiat 

14. Gmina 

 
15. Ulica 16. Nr domu/Nr lokalu 

 

17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

   �    1. deklaracja roczna                                                 
   �    2. korekta deklaracji rocznej od ………………………………. (podać   miesiąc) 

   �    3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
   �    4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku 

   �     5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby   
 
Uwaga! Zgodnie z art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.  
- skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn 
korekty 
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1m kw.) 
D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH 

 
Wyszczególnienie 

Powierzchnia  
w hektarach 
fizycznych 

 

Stawka  
podatku 
(0,220m3 

drewna x cena 
drewna) 
w zł, gr 

Podatek w zł, 
( należy  

zaokrąglić 
do pełnych 

złotych) 
(rubr. 2 x rubr.3) 

1 2 3 4 

1. Lasy ochronne    
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 
    przyrody i parków narodowych 

   

3. Lasy pozostałe (nie wymienione 
    w w. 1 i 2) 

   

 

4. Razem (w. 1 - 3)    
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
               (podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 21. Imię 

 
 
 

22. Nazwisko 

 23. Nr telefonu 
 

24. Data i podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składa-
jącego,    
      
 
  

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 25. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 

 26. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

27. Data i podpis przyjmującego formularz 

 
*Pouczenie 
W przypadku, gdy wpisywane dane nieruchomości nie zmieściły się w części B1 rubryki 5 lub 6, ciąg dalszy zamieszcza się na 
kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnionej rubryki  oznaczając „ciąg dalszy - dotyczy np. ru-
bryki 5  lub 6”. 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XXV/170/08 

Rady Gminy Skąpe 
z dnia 31 października 2008r. 

 
1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 
   ....................................................................... 

  

 
 
IL-1                                       INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 

 
 

 2. Rok 
     
................................ 

 
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, użytkow-

nikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu teryto-
rialnego.  

 
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: Wójt Gminy ............................ właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. 
 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 3. Wójt Gminy  Skąpe 

   Adres   Skąpe  65 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 
    � 1. właściciel  � 2. współwłaściciel   � 3. posiadacz samoistny � 4. współposiadacz samoistny � 5. użytkownik wieczysty 

    � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. posiadacz  zależny (np. dzierżawca) �  8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)    
5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz  identyfikator/y działek (*Pouczenie.  Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 
 
 
 
6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór 
dokumentów     (*Pouczenie. Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 
 
 
 
 

 

7.  Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię (wszystkich współwłaścicieli) 
 
 
   a …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
      b ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
      c …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
      d …………………………………………………………………………………………………………….. 
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8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Datę urodzenia wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano 
numeru PESEL ) 
 
 
      a  ……………………………………………………………………………………………………………  
 
 
       b …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       c …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      d ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 
9. Numer PESEL/REGON 
 
 
      a ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
      b ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
      c ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
      d ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
10. Kraj 
 

11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina 

 
14. Ulica 15. Nr domu/Nr lokalu 

 

16. Miejscowość 

 
17. Kod pocztowy 18. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 

 

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 
             � 1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok                 � 2. korekta złożonej uprzednio informacji 
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH 

 
Wyszczególnienie 

Powierzchnia w hektarach fizycznych 
(Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1m kw.) 

1 2 

1. Lasy ochronne  
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 
    przyrody i parków narodowych 

 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione 
    w w. 1 i 2) 

 

 

 
 
4. Razem (w. 1–3) 

 

 

    
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
               (podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 20. Imię 

 
21. Nazwisko 

 22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 24. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 

 25. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

26.Data i  podpis przyjmującego formularz 

 
*Pouczenie 
  W przypadku, gdy wpisywane dane nieruchomości nie zmieściły się w części B1 rubryki 5 lub 6, ciąg dalszy zamieszcza 
się na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnionej rubryki oznaczając „ciąg dalszy  
– dotyczy np. rubryki 5 lub 6”. 
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1723 
 

UCHWAŁA NR XXV/171/08 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 31 października 2008r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących  

regionalną pomoc inwestycyjną 
 

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

§ 1. W uchwale Nr XIX/134/08 Rady Gminy 
Skąpe z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zwol-
nień od podatku od nieruchomości stanowiących 
regionalna pomoc inwestycyjną (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Lubuskiego Nr 43, poz. 835) 
wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:  

      „nakłady finansowe na nową inwestycję wy-
niosły ogółem kwotę przekraczającą równo-
wartość 2.000.000 Euro i stworzono co najmniej 
20 nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją. Zwolnienie obowiązuje przez 72 mie-
siące oraz inwestycja i stworzone miejsca pracy 
muszą być utrzymane przez okres co najmniej 
120 miesięcy od momentu zakończenia inwe-

stycji”; 

2) w § 3 ust. 2 i ust. 4 otrzymują brzmienie:  

      „2. W przypadku zbiegu prawa do zwolnienia 
z różnych tytułów, określonych w ust. 1 pkt 1 - 6, 
zwolnienie przysługuje z tytułu zawierającego 
dłuższy okres zwolnienia.  

      4. Nowa inwestycja, o której mowa w pkt 4 - 6 
musi być zakończona w terminie 3 lat od dnia 
zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy przez 
przedsiębiorcę.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Skąpe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje do dnia 31 grud-
nia 2013r. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXV/178/08 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 31 października 2008r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:  

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjętą za pod-
stawę do obliczenia podatku rolnego w 2008r. z kwoty 
55,80zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 80/100) 
do kwoty 53zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 00/100). 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/89/07 Rady Gminy 
Skąpe z 30 listopada 2008r. w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolne-

go (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 
z 2007r. Nr 134, poz. 1904). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2009r. oraz podlega ogłoszeniu przez rozplakatowa-
nie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy i w Biule-
tynie Informacji Publicznej. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 
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UCHWAŁA NR XXI/96/08 
RADY GMINY W BOJADŁACH 

 
z dnia 4 listopada 2008r. 

 
w sprawie obniżenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego na rok 2009 

 
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 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 
poz. 1825, Nr 109, poz. 747, Dz. U. z 2008r. Nr 116, 
poz. 730) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres trzech 
pierwszych kwartałów 2008r. określoną w komunika-
cie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 października 2007r. (M. P. Nr 81, poz. 717) jako 
podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie 
Gminy Bojadła w 2008r. obniża się z kwoty 55,80zł 
za 1dt - do kwoty 33zł za 1dt. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego, a określona w niej stawka obowią-
zuje od dnia 1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Stefan Łabiak 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXI/97/08 
RADY GMINY W BOJADŁACH 

 
z dnia 4 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 

 
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) i art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.: 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 Finansów z dnia 29 lipca 

2008r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2009r. (M. P. z 2008r. 
Nr 59, poz. 531) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wyno-
szą rocznie: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,51zł od 1m2 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 pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego 0,08zł od 1m2 powierzchni; 
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2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej - 13,63zł 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 - 2,27zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej,  

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 3,12zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej; 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

a) obiekty kulturalne i sportowo - rekreacyjne 
wraz z przynależnymi im gruntami stano-
wiące własność Gminy Bojadła za wyjąt-
kiem budynków lub ich części udostępnio-
nych innym podmiotom na prowadzenie 
działalności gospodarczej, 

b) budowle, budynki stanowiące własność Gmi-
ny Bojadła, dla których gmina nie utworzy-
ła żadnej jednostki organizacyjnej, nie prze-
kazała ich we władanie lub administrowa-
nie, 

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

d) 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, 

e) grunty budynki i budowle będące we wła-
daniu jednostek budżetowych lub zakładów 
budżetowych. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/49/07 Rady Gmi-
ny w Bojadłach z dnia 13 listopada 2007r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Bojadła. 

§ 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 
Stefan Łabiak  

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIV/119/08 
RADY GMINY WYMIARKI 

 
z dnia 4 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki 

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

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

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
- 0,68zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90zł 
od 1ha powierzchni, 
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c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 0,15zł od 1m2 powierzch-
ni gruntów; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,62zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 18,44zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 2,62zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego: 

- za pierwsze 20m2 powierzchni użytkowej  
- 4,66zł, 

- za dalsze od 21m2 powierzchni użytko-
wej - 3,29zł, 

e) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 9,22zł od 1m2 

pow. użytkowej; 

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

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

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

2) grunty zajęte na cmentarze oraz dom przedpo-
grzebowy; 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/48/07 Rady Gminy 
Wymiarki z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie usta-
lenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie 
Wymiarki. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący Rady 
Józef Hrynowicki 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIV/120/08 
RADY GMINY WYMIARKI 

 
z dnia 4 listopada 2008r. 

 
w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego 

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

§ 1. Obniża się cenę żyta przyjmowaną jako pod-
stawę do obliczenia podatku rolnego na rok 2009  
z kwoty 55,80zł do kwoty 40zł za 1 kwintal. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwał Nr VIII/49/07 Rady Gmi-
ny Wymiarki z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie 
obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczenia 
podatku rolnego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2009r. 

Przewodniczący Rady 
Józef Hrynowicki 
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UCHWAŁA NR XIV/121/08 
RADY GMINY WYMIARKI 

 
z dnia 4 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 10 ust. 1 i 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.) uchwala się, 
co następuje: 

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

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton bez względu na wiek: 

a)  od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 471zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 589zł, 

c) powyżej 9 ton - 707zł; 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
Roczna stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12 13 168 169 
13 14 169 464 
14 15 464 652 
15  652 1.475 

Trzy osie 
12 17 168 291 
17 19 291 597 
19 21 597 776 
21 23 776 1.195 
23 25 1.195 1.858 
25  1.195 1.858 

Cztery osie i więcej 
12 25 776 788 
25 27 788 1.228 
27 29 1.228 1.949 
29 31 1.949 2.687 
31  1.949 2.687 

 
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane 

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton bez względu 
na rok produkcji - 944zł; 

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy +naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Roczna stawka podatku (w złotych) 

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

nym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12 18 46 47 
18 25 313 567 
25 31 661 1.084 
31  1.666 2.077 

Trzy osie 
12 40 1.468 2.029 
40  2.029 2.687 

 
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
- 250zł; 

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy  
(w tonach) 

Roczna stawka podatku (w złotych) 

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

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

Jedna oś 
12 18 30 31 
18 25 209 377 
25  377 662 

Dwie osie 
12 28 250 366 
28 33 724 1.002 
33 38 1.002 1.523 
38  1.355 2.003 

Trzy osie 
12 38 799 1.111 
38  1.111 1.511 

 
7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 589zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.650zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/50/07 Rady Gmi-
ny w Wymiarkach z dnia 6 listopada 2007r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środ-

ków transportowych ze zmianą Nr IX/70/07 z dnia 
28 grudnia 2008r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki 
obowiązują od 1 stycznia 2009r.  

Przewodniczący Rady 
Józef Hrynowicki 
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UCHWAŁA NR XXIII/119/08 
RADY GMINY DĄBIE 

 

z dnia 6 listopada 2008r. 
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz 
art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy uchwa-
la, co następuje:  

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieru-
chomości: 

1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,58zł od 1m2 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 pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - 0,10zł od 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych - 0,46zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej,  

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 16,10zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 5,80zł od 1m2 

powierzchni użytkowej, 

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

e) pozostałych: 

- letniskowych, które zostały zakwalifikowa-
ne do tej kategorii na podstawie prawa bu-
dowlanego stanowiących własność osób 
fizycznych - 4zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej,  

- innych, nie wymienionych wyżej, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego  
- 4,40zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Dąbie. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/62/07 z dnia 22 li-
stopada 2007r. w sprawie wysokości i zasad pobo-
ru podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej 
oraz ustalenia wynagrodzenia za pobór opłaty miej-
scowej. 

§ 4. 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. 

Przewodnicząca Rady 
Danuta Anioł 

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

1731 
 

UCHWAŁA NR XXIII/120/08 
RADY GMINY DĄBIE 

 

z dnia 6 listopada 2008r. 
 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. 

Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
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datkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na 
działalność statutową jednostek organizacyjnych 
Gminy Dąbie; 

2) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na 
cele ochrony przeciwpożarowej; 

3) grunty zajęte na cmentarze oraz kaplice posa-
dowione na tych gruntach; 

4) grunty, budynki i budowle zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i oczyszczalnie ścieków; 

5) nieruchomości gminne przekazane w posia-
danie zależne na cele kulturalno - oświatowe  
i kultury fizycznej, z wyjątkiem wykorzystywa-
nych na cele działalności gospodarczej; 

6) budynki pozostałe, nie położone na gruntach 
gospodarstw rolnych, wykorzystywane na ce-
le działalności rolnej prowadzonej w ramach 

gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podat-
ku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969  
ze zm.); 

7) budynki pozostałe, od części powierzchni po-
nad 50m², nie wykorzystywane na cele dzia-
łalności rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 usta-
wy o podatku rolnym, wskutek zaprzestania 
prowadzenia gospodarstwa rolnego z uwagi na 
uzyskanie prawa i pobieranie renty lub emery-
tury rolniczej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Dąbie. 

§ 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. 

Przewodnicząca Rady 
Danuta Anioł 

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

1732 
 

UCHWAŁA NR XXIII/121/08 
RADY GMINY DĄBIE 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

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

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy 
uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki po-
datku od środków transportowych na terenie gmi-
ny: 

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

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 704zł, 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 874zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.208zł; 

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 załącznik Nr 1 do 
uchwały; 

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

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.328zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.449zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.645zł; 

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

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowita od 7 ton i poniżej 12 ton - z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością  
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
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rolnego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 339zł, 

b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton - 351zł; 

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

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

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.645zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.013zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/61/07 Rady Gminy 
w Dąbiu z dnia 22 listopada 2007r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Dąbie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego z mocą obowiązująca od dnia 
1 stycznia 2009r. 

Przewodnicząca Rady 
Danuta Anioł 

 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIII/121/08 

Rady Gminy Dąbie 
z dnia 6 listopada 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) 

Stawka podatku (w zł) 

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

uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.150 1.208 
13 14 1.328 1.449 
14 15 1.392 1.570 
15  1.449 1.691 

Trzy osie 
12 17 1.150 1.208 
17 19 1.328 1.449 
19 21 1.392 1.570 
21 23 1.449 1.691 
23 25 1.461 1.903 
25  1.461 1.903 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.150 1.208 
25 27 1.392 1.507 
27 29 1.449 2.001 
29 31 2.007 2.691 
31  2.007 2.691 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIII/121/08 

Rady Gminy Dąbie 
z dnia 6 listopada 2008r. 

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

równej lub wyższej niż 12 ton 
 

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

(w tonach) 

Stawka podatku w zł 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  
jezdnych 

Dwie osie 
12 18 966 1.570 
18 25 1.087 1.691 
25 31 1.208 1.811 
31  1.714 2.080 

Trzy osie 
12 40 1.691 2.080 
40  2.093 2.691 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXIII/121/08 
Rady Gminy Dąbie 

z dnia 6 listopada 2008r. 
 

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalna masę równą lub wyższa niż 12 ton 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy  
(w tonach) 

Stawka podatku w zł 

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

Inne systemy  
zawieszenia osi  
jezdnych 

Jedna oś 
12 18 184 196 
18 25 242 391 
25  391 690 

Dwie osie 
12 28 265 380 
28 33 748 1.029 
33 38 1.029 1.570 
38  1.392 2.053 

Trzy osie 
12 38 817 1.150 
38  1.150 1.558 
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1733 
 

UCHWAŁA NR XXIII/122/08 
RADY GMINY DĄBIE 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. 
Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy 
uchwala, co następuje:  

§ 1. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych: 

- autobusy szkolne (gimbusy). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Dąbie. 

§ 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. 

Przewodnicząca Rady 
Danuta Anioł 

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

1734 
 

UCHWAŁA NR XXIII/123/08 
RADY GMINY DĄBIE 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Dąbie, w których pobiera się opłatę miejscową, 

ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej oraz określenia inkasentów 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz 
art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 oraz art. 19 pkt 1 lit. b  
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, 
co następuje:   

§ 1. Ustala się, że na terenie Gminy Dąbie, opłatę 
miejscową pobiera się w miejscowości Dąbie. 

§ 2. Opłatę miejscową pobiera się od osób prze-
bywających dłużej niż jedną dobę w miejscowości 
wskazanej w § 1 w celach turystycznych i wypo-
czynkowych. 

§ 3. Ustala się stawkę opłaty miejscowej w wy-
sokości 1,84zł za każdy dzień pobytu. 

§ 4. Opłatę miejscową płaci się w kasie Urzędu 
Gminy Dąbie lub za pośrednictwem inkasenta. 

§ 5. Na inkasenta opłaty miejscowej wyznacza 
sie właściciela ośrodka wypoczynkowego w Dąbiu. 

§ 6. Rozliczenie inkasa powinno następować  
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 

§ 7. Inkasentowi przysługuje prowizja za inkaso 
w wysokości 10% kwoty pobranej i prawidłowo 
rozliczonej opłaty miejscowej. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Dąbie. 

§ 9. 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. 

Przewodnicząca Rady 
Danuta Anioł 
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