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

§ 2. Oprócz zwolnień określonych w art. 7 ust. 1  
i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada 
Gminy w Kłodawie zwalnia z podatku od nieru-
chomości: 

1) budynki, budowle i grunty zajęte na działalność 
wykonywaną przez gminne jednostki budżeto-
we; 

2) budynki, budowle i grunty zajęte na działal-
ność realizowania zadań w zakresie rehabili-
tacji społecznej i zawodowej dla osób niepeł-
nosprawnych; 

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

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

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

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

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

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

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłodawa 
Nr XVI/91/07 z dnia 31 października 2007r. w spra-
wie stawek podatku od nieruchomości. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXV/183/08 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 29 października 2008r. 

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

sołectw 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 144 ustawy z dnia 29 sierpinia1997r. Ordyna-
cja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, 
poz. 60 ze zm.) Rada Gminy Kłodawa uchwala, co 
następuje: 

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

1) Sołtys wsi Chwalęcice; 

2) Sołtys wsi Kłodawa; 

3) Sołtys wsi Łośno; 

4) Sołtys wsi Mironice; 

5) Sołtys wsi Różanki; 

6) Sołtys wsi Różanki - Szklarnia; 

7) Sołtys wsi Rybakowo; 

8) Sołtys wsi Santocko; 

9) Sołtys wsi Santoczno; 

10) Sołtys wsi Wojcieszyce; 

11) Sołtys wsi Zdroisko. 

§ 2. Ustala się, że decyzje i nakazy płatnicze do-
ręczane będą przez osoby uprawnione za wynagro-
dzeniem 4zł od jednego nakazu i decyzji. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłodawa 
Nr XVI/87/07 z dnia 31 października 2007r. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 
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UCHWAŁA NR XXV/184/08 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009r. 

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

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

§ 2. 1. Pobór podatku od posiadanego psa za-
rządza się w drodze inkasa. 

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi, któ-
rzy otrzymywać będą prowizję w wysokości 15% od 
zebranej kwoty. 

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

§ 3. Opłata należy uiszczać w terminie do 30 czerw-
ca 2009r. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Kłoda-
wie Nr XVI/88/07 z dnia 31 października 2007r. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXV/185/08 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2009r. 

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

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

1) w miejscowości Kłodawa, Różanki, Wojcieszyce 
dziennie - 20zł; 

2) w pozostałych miejscowościach dziennie - 10zł. 

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej osoby prowa-
dzące sprzedaż produktów pochodzących z własne-
go gospodarstwa rolnego. 

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

2. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa. 

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

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/89/07 Rady Gminy 
Kłodawa z dnia 31 października 2007r. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 
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UCHWAŁA NR XXV/186/08 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego na 2009r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Gminy uch-
wala, co następuje: 

§ 1. 1. Pobór podatku rolnego od osób fizycz-
nych zarządza się w drodze inkasa. 

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

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

4. Inkasenci ponoszą odpowiedzialność za po-
datek pobrany i nie wpłacony w terminie na konto 
Urzędu Gminy Kłodawa. 

5. Podatnicy mogą wpłacać podatek rolny na 
konto Urzędu Gminy Kłodawa. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/129/08 Rady Gmi-
ny Kłodawa z dnia 13 lutego 2008r. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXIX/265/08 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

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

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nie-
ruchomości w następującej wysokości: 

1. Od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków  
- 0,54zł od 1m2 powierzchni; 

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

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego - 0,15zł od 1m2 powierzchni. 

_______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 

ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
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: 

1) mieszkalnych - 0,59zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej; 

2) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 15,52zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej; 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym - 8,83zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej; 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych - 4,01zł od 1m2 powierzchni użytko-
wej; 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego: 

a) na terenie miasta - 5,43zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej, 

b) na terenie wsi - 3,83zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej. 

3. Od budowli: 2% wartości. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Szpro-
tawie Nr XVI/127/07 z dnia 30 października 2007r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

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

Przewodniczący Rady 
Jan Chmielewski

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXIX/266/08 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień  

od tego podatku 
 

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 późn. zm.) 
oraz art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 4, art. 12b ust. 4 oraz 
art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. 
Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)1 uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środ-
ków transportowych w następującej wysokości: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu: 

 

Lp. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach) 
Stawka podatku  

(w złotych) 
1. powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 704 
2. powyżej 5,5 do 9 włącznie 1.174 
3. powyżej 9 i poniżej 12 1.410 
 
_______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 

ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
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 

infrastruktury 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 samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
z tym, że w zależności od liczby osi, dopusz-

czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia: 

 
Stawka podatku (w złotych) 

Lp. 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie, trzy osie 

1. nie mniej niż 12 1.479 1.850 
Cztery osie i więcej 

nie mniej niż 12  mniej niż 29 1.948 2.143 2. 
nie mniej niż 29 2.131 2.691 

 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów: 

 

Lp. 
Ciągniki siodłowe i balastowe łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (w tonach) 
Stawka podatku  

(w złotych) 
1. od 3,5 i poniżej 12 1.479 
 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 

12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i ro-
dzaju zawieszenia: 

 
Stawka podatku (w złotych) 

Lp. 

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

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawiesze-

niem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
1. nie mniej niż 12 mniej niż 31 1.479 1.627 
2. nie mniej niż 31 36 włącznie 1.948 2.080 
3. powyżej 36  2.131 2.275 

Trzy osie 
4. nie mniej niż 12 36 włącznie 1.948 2.080 
5. powyżej 36 mniej niż 40 2.131 2.345 
6. nie mniej niż 40  2.131 2.691 
 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolne-
go: 

 

Lp. 
Przyczepy i naczepy łącznie z pojazdem silnikowym o dopuszczal-

nej masie całkowitej (w tonach) 
Stawka podatku  

(w złotych) 
1. od 7 i poniżej 12 1.127 
 
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-

niczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego, z tym, że w zależności od liczby osi, do-
puszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia:
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Stawka podatku (w złotych) 

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawiesze-

niem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna, dwie, trzy osie 

1. nie mniej niż 12 mniej niż 38 1.127 1.515 
2. nie mniej niż 38  1.558 1.995 
 
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc 

do siedzenia: 
 

Lp. Autobusy – ilość miejsc do siedzenia Stawka podatku (w złotych) 
1. mniej niż 30 miejsc 1.611 
2. równa lub wyższa niż 30 miejsc 2.038 
 

§ 2. Zwalnia się od podatku autobusy zareje-
strowane na jednostki organizacyjne Gminy Szpro-
tawa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Szprotawy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/129/07 Rady Miej-
skiej w Szprotawie z dnia 30 października 2007r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych i zwolnień od tego podat-
ku. 

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

Przewodniczący Rady 
Jan Chmielewski

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

1751 
 

UCHWAŁA NR XXIX/267/08 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz pobo-

ru tej opłaty w drodze inkasa 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.)1 art. 47 § 4a ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst 
jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy opłatę od 
posiadania psów: 

1) od jednego psa - 26zł; 

2) za każdego następnego psa - 10zł. 

§ 2. Opłatę uiszcza się bez wezwania w termi-
nie do 31 marca roku podatkowego lub w ciągu  
14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty. 

§ 3. 1. Obowiązek opłaty powstaje od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
osoba fizyczna stała się posiadaczem psa.  

2. Jeżeli obowiązek opłaty powstał lub wygasł 
w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się pro-
porcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał 
obowiązek jej uiszczenia. 

_______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 

ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
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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3. W razie zaistnienia okoliczności, o których 
mowa w § 3 ust. 1 i 2 posiadacz psa jest zobowią-
zany złożyć organowi podatkowemu oświadczenie, 
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okolicz-
ności. 

§ 4. Poboru opłaty od posiadania psów doko-
nują w drodze inkasa:  

1) sołtysi poszczególnych wsi sołeckich: 

a) Alicja Ryczek, 

b) Adam Sowiński, 

c) Jan Gembara, 

d) Janina Boczniewicz, 

e) Stanisław Mandrak, 

f) Jan Nowak, 

g) Zdzisław Romanowski,  

h) Magdalena Niepiekło, 

i) Walerian Pierzchała, 

j) Zofia Barszcz,  

k) Władysław Sobczak,  

l) Helena Pigdanowicz,  

m) Władysław Dobek,  

n) Piotr Sembrat,  

o) Jadwiga Turek,  

p) Ryszard Czuchraj,  

q) Ilona Burzyńska,  

r) Stanisław Wypasek; 

2) Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chro-
bry” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Chrobre-
go 15, 67-300 Szprotawa. 

§ 5. Opłata od posiadania psów może być rów-
nież płatna bezpośrednio w kasie urzędu lub na ra-
chunek Urzędu Miejskiego w Szprotawie Nr 30 1090 
2545 0000 0006 3800 0056. 

§ 6 Inkasenci, o których mowa w § 4 zobowią-
zani są do przekazywania zainkasowanych kwot na 
rachunek Urzędu Miejskiego w Szprotawie w cią-
gu 10 dni od daty pobrania opłaty wraz z wykazem 
osób, które uiściły opłatę oraz oświadczeniami przed-
łożonymi przez posiadaczy psów, o których mowa 
w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały. 

§ 7. Wynagrodzenie inkasentów, o którym mowa 
w § 4 ustala się w wysokości 15% od zainkasowa-
nych i odprowadzonych do urzędu miejskiego kwot. 

§ 8. Niezależnie od określonych zwolnień usta-
wowych zwalnia się z opłaty od posiadania psa 
szczenięta w wieku do 4 miesięcy. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Szprotawy. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XVI/130/07 Rady Miej-
skiej w Szprotawie z dnia 30 października 2007r.  
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od 
posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz po-
boru tej opłaty w drodze inkasa. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Chmielewski 

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

1752 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/469/08 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 4 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) 
oraz art. 98 a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.2) 
uchwala się, co następuje: 

______________________________________________ 
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113,cpoz. 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  
i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 
z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111. 
2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005r. Nr 130, 
poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Nr 104, 
poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, 
poz.1218 oraz z 2008r. Nr 59, poz. 396. 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                     poz. 1752, 1753 
Województwa Lubuskiego Nr 120 
 

 

8448 

§ 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adia-
cenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
powstałego w wyniku jej podziału w wysokości 
30% różnicy wartości nieruchomości. 

§ 2. Uchyla się § 1 w uchwale Nr XXXVI/418/01 
Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2001r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej. 

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

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

Wiceprzewodniczący Rady 
Marek Kamiński 

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

1753 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/472/08 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 4 listopada 2008r. 

 

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od 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 z późn. zm.1) 
oraz art. 5 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.2) 
uchwala się, co następuje: 

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

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,56zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,34zł 
od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - 0,20zł od 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,42zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 16,07zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

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

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - 5,75zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej; 

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

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

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

2) grunty i budynki zajęte na placówki charyta-
tywne;  

3) grunty i budynki lub ich części stanowiące wła-
sność Miasta Zielona Góra, nie będące we wła-
daniu innych osób prawnych, osób fizycznych 
 

_______________________________________________ 
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. 
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111. 
2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,  
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz  
z 2008r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730. 
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      oraz jednostek organizacyjnych nie mających 
osobowości prawnej; 

4) grunty i budynki lub ich części stanowiące wła-
sność organu prowadzącego szkołę publiczną, 
wykorzystywane na działalność oświatową; 

5) grunty zajęte na cmentarze komunalne. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Zielona 
Góra Nr XV/166/07 z dnia 30 października 2007r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśne-
go. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Adam Urbaniak 

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

1754 
 

UCHWAŁA NR XIV/140/08 
RADY GMINY BOGDANIEC 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 

obszarze Gminy Bogdaniec 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminy. (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy  
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.  
z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2008r. do kwoty 41zł za 1q. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/77/07 Rady Gminy 
Bogdaniec z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie ob-
niżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej pod-

stawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gmi-
ny Bogdaniec. 

§ 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, a ustalona cena skupu żyta 
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009r. 

Przewodnicząca Rady 
Janina Mirosława Cytlak 

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

 

1755 
 

UCHWAŁA NR XIV/141/08 
RADY GMINY BOGDANIEC 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości 

 
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 ze zm.) oraz art. 5 
ust. 1 - 4 i 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. Ustala się stawki podatku od nieruchomo-

ści na terenie Gminy Bogdaniec od osób fizycz-
nych, osób prawnych oraz jednostek organizacyj-
nych nie mających osobowości prawnej w nastę-
pującej wysokości: 

1) od budynków lub ich części: 

a) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych lub ich części - 0,58zł, 
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b) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków 
lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej 
- 14,20zł, 

- w zakresie usług kowalstwa, szewstwa, 
szklarstwa, krawiectwa, fryzjersko - kosme-
tycznych, napraw sprzętu radiowo - te-
lewizyjnego i gospodarstwa domowego 
- 8,15zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

c) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej zakresie obrotu kwali-
fikowanym w materiałem siewnym - 9,10zł, 

d) od 1m2 pozostałych budynków lub ich czę-
ści, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publiczne-
go - 4,15zł, 

e) od 1m2 powierzchni użytkowej zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie udzielenia świadczeń zdrowotnych  
- 4,01zł; 

2) od budowli - 2% wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych; 

3) od gruntów: 

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

b) od 1m2 powierzchni gruntów związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków - 0,67zł, 

- w zakresie usług kowalstwa, szewstwa, 

szklarstwa, krawiectwa, fryzjersko - ko-
smetycznych, napraw sprzętu radiowo  
- telewizyjnego i gospodarstwa domowe-
go, od 1m2 powierzchni gruntów - 0,33zł, 

c) od 1m2 pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego - 0,20zł. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

a) nieruchomości lub ich części stanowiące 
własność gminy, które nie zostały oddane 
w zarząd, użytkowanie wieczyste, użytkowa-
nie, dzierżawę, najem, użyczenie albo nie 
zostały objęte w bezumowne posiadanie 
przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jed-
nostki organizacyjne oraz spółki nie mające 
osobowości prawnej, 

b) 50% powierzchni gruntów i budynków sta-
nowiących własność osób powyżej 65 - go 
roku życia, prowadzących samodzielnie go-
spodarstwo domowe, 

c) sieci wodociągowo - kanalizacyjne stano-
wiące własność gminy i wybudowane przez 
Związek Celowy Gmin MG-6. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/78/07 Rady Gmi-
ny Bogdaniec z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od 
nieruchomości. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodnicząca Rady 
Janina Mirosława Cytlak 

 

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

1756 
 

UCHWAŁA NR XIV/142/08 
RADY GMINY BOGDANIEC 

 

z dnia 6 listopada 2008r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
 

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 zm.) oraz 
art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 680zł, 
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b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.100zł, 

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.320zł; 

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

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton 
- 1.540zł; 

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

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z po-
jazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę 
całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 680zł, 

b) powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton - 790zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z po-
jazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę 

całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzona przez podatnika podatku 
rolnego określa załącznik Nr 3 do uchwały; 

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

- mniejszej niż 30 miejsc - 900zł, 

- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.751zł. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transpor-
towych: 

- środki transportowe stanowiące własność 
gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/79/07 Rady Gminy 
Bogdaniec z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodnicząca Rady 
Janina Mirosława Cytlak 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XIV/142/08 
Rady Gminy Bogdaniec 

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 złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 1.302 1.343 
13 14 1.343 1.396 
14 15 1.417 1.480 
15  1.448 1.501 

Trzy osie 
12 17 1.448 1.533 
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1 2 3 4 
17 19 1.480 1.563 
19 21 1.533 1.637 
21 23 1.563 1.679 
23 25 1.626 1.753 
25  1.763 1.816 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.921 1.994 
25 27 1.973 2.026 
27 29 2.026 2.079 
29 31 2.099 2.574 
31  2.131 2.574 

 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XIV/142/08 

Rady Gminy Bogdaniec 
z dnia 6 listopada 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 zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 1.521 1.574 
18 25 1.595 1.711 
25 31 1.711 1.794 
31  1.794 1.996 

Trzy osie 
12 40 1.794 1.809 
40  2.131 2.583 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XIV/142/08 

Rady Gminy Bogdaniec 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silniko-
wy (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 
Jedna oś 

12 18 797 861 
18 25 871 954 
25  1.165 1.228 

Dwie osie 
12 28 1.228 1.280 
28 33 1.280 1.333 
33 38 1.385 1.490 
38  1.543 1.784 

Trzy osie 
12 38 1.395 1.501 
38  1.553 1.711 

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

1757 
 

UCHWAŁA NR XX/89/08 
RADY GMINY W BYTNICY 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

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

dania psów i opłaty miejscowej 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7, 
art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3, art. 19 pkt 1 litera 
b i f i pkt 2 - 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwa-
la się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące roczne stawki 
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Byt-
nica na rok 2009. 

1) od gruntów związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-

dynków od 1m2 powierzchni - 0,74zł; 

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

3) od gruntów letniskowych od 1m2 powierzchni 
- 0,37zł; 

4) od gruntów pozostałych, od 1m2 powierzchni 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 0,25zł; 

5) od budynków mieszkalnych lub ich części od 
1m2 powierzchni użytkowej - 0,55zł; 
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6) od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej od 
1m2 powierzchni użytkowej - 19,40zł; 

7) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym - 9,24zł; 

8) od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 
powierzchni użytkowej - 4,01zł; 

9) od budynków pozostałych lub ich części od 
1m2 powierzchni użytkowej w tym: 

a) od letniskowych - 6,64zł, 

b) od garaży - 6,24zł, 

c) od pozostałych nie wymienionych pod li-
terą a i b, w tym budynków zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego - 4,00zł; 

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

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) budynki zajęte na potrzeby ochotniczych stra-
ży pożarnych; 

2) budynki będące klubami i świetlicami wiej-
skimi, w których nie prowadzi się działalności 
gospodarczej; 

3) nieruchomości stanowiące własność gminy za 
wyjątkiem wydzierżawionych; 

4) budowle, będące własnością gminy, za wyjąt-
kiem wydzierżawionych lub oddanych innym 
podmiotom w użytkowanie wieczyste.  

3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomo-
ści od osób fizycznych na terenie gminy w drodze 
inkasa przez sołtysów wsi. Ustala się wynagrodze-
nie w wysokości 6% od pobranych osobiście na-
leżności z tytułu podatku od nieruchomości. 

§ 2. Wprowadza się opłatę od posiadania psów. 

1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiada-
nia psów za rok kalendarzowy w wysokości 50zł.  

2. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów po-
siadanie psa, mającego aktualny dokument stwier-
dzający, że pies został zaszczepiony przeciwko wście-
kliźnie.  

Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów na 
terenie gminy w drodze inkasa przez sołtysów wsi 

do 30 czerwca za dany rok. Ustala się wynagro-
dzenie w wysokości 6% od pobranych osobiście 
należności z tytułu tej opłaty.  

§ 3. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miej-
scowej na terenie Gminy Bytnica: 

1) od osób fizycznych przebywających dłużej niż 
jedną dobę w miejscowościach na terenie 
Gminy Bytnica w celach turystycznych, wy-
poczynkowych, szkoleniowych - za dzień po-
bytu w wysokości - 1,86zł. 

2. Opłatę uiszcza się w recepcjach ośrodków 
wypoczynkowych, kolonijnych, pensjonatów i pól 
namiotowych oraz pozostałych baz noclegowych.  

3. Inkasenci wymienionych w § 3 pkt 4 jedno-
stek rozliczają się z pobranych opłat w urzędzie 
gminy w terminie do 5 - go każdego miesiąca. 

4. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za in-
kaso opłaty miejscowej w wysokości 6% zainka-
sowanych kwot. 

§ 4. Do wymiaru poboru i egzekucji podatku 
wprowadzonego niniejszą uchwałą mają zastoso-
wanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  
- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, 
poz. 60 z późn. zm.). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 6. Tracą moc uchwały: 

1) uchwała Nr XI/49/07 z dnia 16 listopada 2007r. 
w sprawie określenia wysokości i zasad po-
boru podatku od nieruchomości, opłaty od 
posiadania psów i opłaty miejscowej, ogło-
szona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego z dnia 28 listopada 2007r. Nr 130, 
poz. 1752; 

2) uchwała Nr XII/61/07 z dnia 18 grudnia 2007r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/49/07 z dnia 
16 listopada 2007r. w sprawie określenia wy-
sokości i zasad poboru podatku od nierucho-
mości, opłaty od posiadania psów i opłaty miej-
scowej, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego z dnia 2 stycznia 
2008r. Nr 1, poz. 13. 

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i obowiązuje w roku 2009. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogło-
szeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Byt-
nica. 

Przewodniczący Rady 
Marian Pakuła 
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1758 
 

UCHWAŁA NR XX/92/08 
RADY GMINY W BYTNICY 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/48/07 w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru  

podatku rolnego 
 

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

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XI/48/07 w sprawie 
obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podat-
ku rolnego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubu-
skiego Nr 130, poz. 1751). 

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycz-
nia 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Marian Pakuła 

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

1759 
 

UCHWAŁA NR XXV/191/08 
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
w sprawie zmiany uchwały o zwolnieniach od podatku od nieruchomości, które nie stanowią pomocy 

publicznej 
 

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

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXII/286/05 Rady 
Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 sierpnia 2005r. 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomo-
ści, które nie stanowią pomocy publicznej w ten 
sposób, że: 

1) treść § 3 zastępuje się następująco:  

      „1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 
grunty, budowle i budynki należące do: 

a) zakładów opieki zdrowotnej prowadzą-
cych szpitale kontrakujących usługi z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia obejmu-
jące ochroną zdrowotną mieszkańców 
Miasta Kostrzyn nad Odrą, 

b) domów pomocy społecznej, 

      z wyjątkiem gruntów, budynków i budowli lub 
ich części, wynajętych lub wydzierżawionych 
na prowadzenie działalności gospodarczej. 

      2. Kwota zwolnienia nie może przekroczyć kwo-
ty należnego w danym roku podatkowym po-
datku od nieruchomości.”; 

2) w § 6 ust. 3 lit. b wykreśla się zwrot „§ 3 al-
bo”; 

3) w § 7 wykreśla się ust. 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi 
Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

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

Przewodniczący Rady 
Marek Tatarewicz 
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1760 
 

UCHWAŁA NR XXV/192/08 
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 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. Ustala się stawki dzienne opłaty targowej 
na targowisku położonym pomiędzy ul. A. Mickiewi-
cza, a ul. Osiedlową w następujących wysokościach: 

1) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego lub 
przyczepy: 

a) artykuły spożywcze - 22,00zł, 

b) artykuły pozostałe - 30,40zł; 

2) przy sprzedaży z samochodu dostawczego lub 
przyczepy: 

a) artykuły spożywcze - 12,70zł, 

b) kwiaty - 17,70zł, 

c) artykuły pozostałe - 22,00zł; 

3) przy sprzedaży z samochodu osobowego (lub 
przyczepki dwukołowej): 

a) artykuły spożywcze - 10,00zł, 

b) kwiaty - 15,00zł, 

c) artykuły pozostałe - 17,60zł; 

4) przy sprzedaży na straganie (od 1 handlujące-
go): 

a) artykuły spożywcze - 8,10zł, 

b) wyroby tytoniowe - 12,70zł, 

c) kwiaty w okresie od 15 października do 15 li-
stopada - 10,00zł, 

d) kwiaty, poza okresem wskazanym w pkt 4 
lit. c - 6,50zł, 

e) rozsady, flance, nasiona - 2,90zł, 

f) krzewy i drzewka - 12,70zł, 

g) artykuły pozostałe - 12,70zł; 

5) przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, skrzyn-
ki, wiadra: 

a) artykuły spożywcze - 1,10zł, 

b) kwiaty, rozsady, flance, nasiona - 1,10zł, 

c) artykuły pozostałe - 3,80zł; 

6) przy sprzedaży z ziemi (za każdy zajęty 1m2 po-
wierzchni): 

a) artykuły spożywcze - 2,60zł, 

b) przed straganami, straganami typu „szczę-
ka” i pawilonami - 2,30zł, 

c) kwiaty w okresie od 15 października do 15 li-
stopada - 5,70zł, 

d) kwiaty, poza okresem wskazanym w pkt 6 
lit. c - 1,60zł 

e) rozsady, flance, nasiona - 1,60zł, 

f) krzewy i drzewka - 5,70zł, 

g) artykuły pozostałe - 5,70zł; 

7) przy jednoczesnej sprzedaży artykułów prze-
mysłowych, spożywczych i innych, opłatę tar-
gową należy uiścić wg najwyższej stawki dla 
tych artykułów; 

8) w okresie od 1 stycznia do 31 marca opłata 
targowa wynosi 50% stawek określonych w pkt 
od 1 do 7 niniejszego paragrafu. 

§ 2. Ustala się stawki dzienne opłaty targowej 
w miejscach sprzedaży okolicznościowej oraz sprze-
daży sezonowej na terenie miasta Kostrzyn nad 
Odrą poza terenem targowiska określonego w § 1, 
w następujących wysokościach: 

1) przy sprzedaży choinek w okresie świątecz-
nym tj. od 3 grudnia danego roku do 6 stycz-
nia roku następnego: 

- za każdy zajęty 1m2 powierzchni - 6,90zł; 

2) przy sprzedaży zniczy, kwiatów, wieńców itp. 
przed wejściami na cmentarze: 

- za każdy zajęty 1m2 powierzchni - 6,90zł; 

3) przy sprzedaży w czasie festynów, kiermaszy, 
giełd itp. (od 1 handlującego): 

a) artykuły spożywcze - 9,80zł, 

b) artykuły pozostałe - 10,00zł; 

4) przy sprzedaży w trakcie trwania Przystanku 
Woodstock oraz pięć dni przed jego rozpo-
częciem i trzy dni po jego zakończeniu: 
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a) do 5m2 zajmowanej powierzchni - 22,00zł, 

b) za każdy następny 1m2 powierzchni od 5m2  
- 4,40zł; 

5) przy sprzedaży obrazów, rzeźb, drobnych pa-
miątek itp. (od 1 handlującego) - 9,80zł; 

6) przy sprzedaży okularów słonecznych w okre-
sie maj - październik (za jeden stojak) - 6,70zł; 

7) przy jednoczesnej sprzedaży artykułów prze-
mysłowych, spożywczych i innych, opłatę tar-
gową należy uiścić wg najwyższej stawki dla 
tych artykułów. 

§ 3. Dzienna opłata targowa płatna jest w dniu 
prowadzenia handlu. 

§ 4. 1. Opłata targowa pobierana jest w formie 
inkasa. 

2. Pobór opłaty powierza się inkasentowi Pani 
Elżbiecie Szczecińskiej. 

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wy-
sokości 10% pobranej opłaty w okresie od 1 kwiet-

nia do 31 grudnia, a w okresie od 1 stycznia do  
31 marca w wysokości 20% pobranej opłaty.  

4. Pobór opłaty targowej dokonuje się na blan-
kietach wydanych przez urząd miasta stanowiących 
druk ścisłego zarachowania. 

§ 5. Zawiadomienie o wysokości opłaty targo-
wej należy wywiesić na widocznym miejscu na tar-
gowisku. 

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

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XV/95/07 Rady Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 listopada 2007r.  
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty tar-
gowej. 

§ 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 1 stycznia 2009r.  

Przewodniczący Rady 
Marek Tatarewicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXV/193/08 
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ust. 1, 
2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 
ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych 
na terenie miasta wynoszą: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej  
12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 
2000 roku włącznie: 

a) powyżej 3,5 tony - do 5,5 ton włącznie - 687zł,  

b) powyżej 5,5 tony - do 7 ton włącznie - 1.087zł,  

c) powyżej 7 ton - do 9 ton włącznie - 1.143zł,  

d) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.258zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton 
wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2000r.: 

a) powyżej 3,5 tony - do 5,5 tony włącznie  
- 674zł,  

b) powyżej 5,5 tony - do 7 ton włącznie - 1.006zł,  

c) powyżej 7 ton - do 9 ton włącznie - 1.120zł,  

d) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.143zł; 

3) 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 określone zostały w brzmie-
niu jak w  załączniku Nr 1 do uchwały; 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  
- wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2000r. 
włącznie: 

a) od 3,5 tony - do 5,5 tony włącznie - 1.258zł,  

b) powyżej 5,5 tony - do 9 ton włącznie - 1.487zł,  
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c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.599zł;  

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 31 grudnia 2000r.: 

a) od 3,5 tony - do 5,5 tony włącznie - 1.200zł,  

b) powyżej 5,5 tony - do 9 ton włącznie - 1.429zł,  

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.542zł;  

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 określone zostały 
w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do uchwa-
ły; 

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wypro-
dukowane do dnia 31 grudnia 2000r. włącznie, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego: 

a) od 7 ton - do 10 ton włącznie - 264zł,  

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 469zł;  

8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wy-
produkowane po dniu 31 grudnia 2000r., z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego: 

a) od 7 ton - do 10 ton włącznie - 251zł,  

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 440zł;  

9) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego, stawki podatkowe określone zo-
stały w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do 
uchwały; 

10) od autobusu wyprodukowanego do dnia  
31 grudnia 2000r. włącznie, w zależności od 
liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 20 miejsc - 400zł,  

b) równej lub wyższej niż 20 miejsc do 29 miejsc 
włącznie -  733zł,  

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.599zł;  

11) od autobusu wyprodukowanego po dniu  
31 grudnia 2000r., w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia: 

a) mniejszej niż 20 miejsc -  378zł, 

b) równej lub wyższej niż 20 miejsc do 29 miejsc 
włącznie - 687zł,  

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.509zł.  

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

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XV/94/07 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

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

Przewodniczący Rady 
Marek Tatarewicz 

 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXV/193/08 

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 
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 Stawki podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna(osie jezdne) z zawie-

szenie  pneumatycznym lub uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 1.143 1.372 
13 14 1.372 1.863 
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1 2 3 4 
14 15 1.863 2.058 
15  2.058 2.286 

Trzy osie 
12 17 1.143 1.372 
17 19 1.372 1.863 
19 21 1.863 2.058 
21 23 2.058 2.286 
23 25 2.401 2.401 
25  2.401 2.521 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.863 2.058 
25 27 2.058 2.286 
27 29 2.286 2.401 
29 31 2.401 2.691 
31  2.458 2.691 

 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXV/193/08 

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego 
do używania 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 

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.659 1.714 
18 25 1.714 1.771 
25 31 1.830 1.943 
31  1.886 2.080 

Trzy osie 
12 40 1.830 2.024 
40  2.401 2.691 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXV/193/08 

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem  
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem zwią-

zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
 

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 zawiesze-

niem pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 515 571 
18 25 571 687 
25  687 800 

Dwie osie 
12 28 571 687 
28 33 687 971 
33 38 971 1.466 
38  1.487 1.941 

Trzy osie 
12 38 971 1.315 
38  1.372 1.714 

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

1762 
 

UCHWAŁA NR XXV/194/08 
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów 

 
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. 18a, 
art. 19 ust. 1 lit. f 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. Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na oso-
bach fizycznych zamieszkałych na obszarze Miasta 
Kostrzyn nad Odrą i posiadających psy. 

§ 2. 1. Ustala się opłatę od każdego psa w wy-
sokości: 

a) 37zł - w budownictwie jednorodzinnym nie-
stanowiącym indywidualnego gospodarstwa 
rolnego, 

b) 55zł - w budownictwie wielorodzinnym.  

2. Ustala się opłatę w wysokości 23zł od jednego 
psa, którego posiadaczem jest emeryt lub rencista. 

§ 3. 1. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 18a 
ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie 
pobiera się opłaty, o której mowa w § 2: 

a) od właścicieli szczeniąt do 12 tygodnia ży-
cia, 

b) od właścicieli psów wziętych ze schroniska. 

2. W celu uzyskania zwolnienia, o którym mo-
wa w § 3 ust. 1 lit. b posiadacz psa winien okazać 
dokument potwierdzający ten fakt, wystawiony przez 
administratora schroniska. Zwolnienie stosuje się 
przez okres dwóch lat podatkowych poczynając od 
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roku, w którym osoba stała się posiadaczem psa. 

§ 4. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty wygasa z koń-
cem roku, w którym ustały okoliczności uzasadnia-
jące istnienie tego obowiązku. 

2. Opłata od posiadania psów płatna jest do dnia 
31 maja każdego roku lub w ciągu 14 dni od dnia 
wejścia w posiadanie psa, bez wezwania do kasy 
lub na rachunek Miasta Kostrzyn nad Odrą.  

3. Osoba, która weszła w posiadanie psa po dniu 
30 czerwca roku podatkowego, uiszcza opłatę w wy-
sokości połowy stawki określonej w § 2. 

§ 5. Do wymiaru, poboru i egzekucji opłaty wpro-
wadzonej niniejszą uchwałą mają zastosowanie prze-
pisy w sprawie wymiaru i egzekucji zobowiązań po-

datkowych. 

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

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XV/96/07 Rady Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 listopada 2007r.  
w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania 
psów. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycz-
nia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Marek Tatarewicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXV/195/08 
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rol-

nego na obszarze miasta Kostrzyn nad Odrą w roku 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 zm.) oraz art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rol-
nym (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) 
oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 17 października 2008r. w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2008r. (Monitor Polski Nr 81, poz. 717) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyj-
mowaną jako podstawę obliczenia podatku rolne-

go na 2009r. z kwoty 55,80zł za 1 kwintal do kwoty 
38,15zł za 1 kwintal. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Marek Tatarewicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXV/198/08 
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

 
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, 2 i 3 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: 
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§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomo-
ści: 

1) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 0,43zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej - od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 15,98zł, z wyjątkiem określo-
nym w § 1 ust. 1 pkt c, 

c) od budynków związanych z prowadzeniem 
działalności na terenie Kostrzyńsko - Słu-
bickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
nabytych przez niezależnego przedsiębior-
cę (w rozumieniu załącznika I do zalecenia 
Komisji Nr 361/2003/WE z dnia 6 maja 2003r. 
dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, 
małych i średnich (Dz. Urz. L 124 z 20 maja 
2003r.)), który kontynuuje działalność roz-
poczętą przez zbywcę - od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 3,20zł - różnica między stawką 
określoną w § 1 ust. 1 lit. b, a stawką niniej-
szą stanowi pomoc de minimis w rozumie-
niu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/06 
z 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania 
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28 grudnia 2006r.), 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 7,47zł, 

e) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 3,91zł; 

2) od pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 4,94zł, z tym że: 

a) od budynków gospodarczych na Os. War-
niki, Os. Drzewice, Os. Szumiłowo - od 1m2 

powierzchni użytkowej - 3,31zł, 

b) od pozostałych budynków gospodarczych 
- od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,45zł, 

c) od garaży - od 1m2 powierzchni użytkowej 
- 5,62zł, 

d) od garaży, w których przechowywane są 
samochody lub wózki inwalidzkie - od 1m2 
powierzchni użytkowej - 3,31zł; 

3) od budowli - od ich wartości - 2%; 

4) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - od 1m2 powierzchni - 0,47zł, 

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - od 1m2 powierzchni - 0,17zł. 

§ 2. 1. Podstawą do skorzystania ze stawki okre-
ślonej w § 1 ust. 1 lit. c jest złożenie przez podatni-
ka wraz z deklaracją w terminie ustawowym oświad-
czenia i dokumentów określonych w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

2. W przypadku złożenia deklaracji, oświadcze-
nia i dokumentów po terminie podatnik nie może 
skorzystać ze stawki obniżonej określonej w § 1 
ust. 1 lit. c. 

3. W przypadku stwierdzenia przez organ po-
datkowy, że podatnik nie spełnił któregokolwiek  
z warunków skorzystania z obniżonej stawki, po-
datnik zobowiązany jest do złożenia korekty dekla-
racji oraz do zapłacenia podatku według stawki 
określonej w § 1 ust. 1 lit. b wraz z odsetkami od 
zaległości podatkowych liczonymi od dnia płatno-
ści poszczególnych rat podatku. 

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

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XV/92/07 Rady Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 listopada 2007r.  
w sprawie ustalenia stawek podatku od nierucho-
mości.  

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

Przewodniczący Rady 
Marek Tatarewicz 
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Załącznik 
do uchwały Nr XXV/198/08 

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 

Oświadczenie 

W związku z faktem złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis w formie obniżenia stawki po-
datku od nieruchomości zgodnie z § 1 ust. 1 lit. c uchwały Nr XXV/198/08 Rady Miasta Kostrzyn nad 
Odrą z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, oświadczam co 
następuje: 

I. Dane o przedsiębiorcy: 

1. Pełna nazwa przedsiębiorcy albo imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc: 

…………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

.……………………………………………………….....……………………………………………………………………. 

2. Adres siedziby lub miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o pomoc: 

.………………………………………………………….….………………………………………………………………… 

3. Gmina, w której podmiot ubiegający się o pomoc ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  

(pełne siedmiocyfrowe oznaczenie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych 
zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych  
z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego – Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.)  
– np. Miasto Kostrzyn nad Odrą  – 080101 1 

……………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

4. Numer identyfikacji podatkowej NIP: 

……………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

5Numer REGON:  

…………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

6. Klasa rodzaju podstawowej działalności wg polskiej Klasyfikacji Działalności  

(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz. U. Nr 31, poz. 251) 

.………………………………………………..…………………….………………………………………………………... 

7. Forma podmiotu ubiegającego się o pomoc (zaznaczyć właściwą pozycję znakiem x): 

 
1 przedsiębiorstwo państwowe  
2 jednoosobowa spółka Skarbu Państwa  
3 jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów o go-

spodarce komunalnej 
 

4 spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku, do których 
Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub 
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, 
jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsu-
mentów 

 

5 beneficjent nienależący do kategorii określonej wyżej  
 

8. Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do zalecenia Komisji Nr 361/2003/WE z dnia 6 maja 
2003r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. L 124 z 20 maja 2003r.)  
- (należy zaznaczyć właściwą pozycję znakiem x): 
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1 mikroprzedsiębiorca  
2 mały przedsiębiorca  
3 średni przedsiębiorca  
4 inny przedsiębiorca  
 

II. Dane o dotychczas otrzymanej pomocy: 

1. Pomoc de minimis otrzymana w roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach (należy 
zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X): 

a) przekazuję zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis 

b) oświadczam, że w ww. okresie otrzymano pomoc de minimis: 

 

Lp. 
Organ  

udzielający 
pomocy 

Podstawa praw-
na otrzymanej 

pomocy 

Dzień udzielenia 
pomocy 

Nr programu po-
mocowego, decy-

zji lub umowy 

Forma  
pomocy 

Wartość  
pomocy brutto 

w PLN 

Wartość  
pomocy brutto  

w EURO 

        
        
 
2. W ciągu bieżącego roku kalendarzowym oraz dwóch lat poprzedzających nie otrzymano pomocy  
de minimis. 

3. Oświadczam, że w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na 
pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis: otrzymano/ nie otrzymano* pomocy pu-
blicznej. Otrzymana pomoc wyniosła …………….................................................... i została przeznaczona 
na ......................................................................................................................................................................... 

III. Oświadczenie o trudnej sytuacji: 

Oświadczam, że ................................................................ znajduje się/ nie znajduje się* w trudnej sytuacji 
w rozumieniu pkt 9 - 11 Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania  
i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 
2004r.)  

IV. Oświadczenie dotyczące nabywcy nieruchomości: 

Oświadczam, że ..................................................................................... jest przedsiębiorstwem niezależnym  
(nazwa nabywcy nieruchomości) 

od ....................................................................................................... w rozumieniu załącznika I do zalecenia  
(nazwa zbywcy nieruchomości) 

 
Komisji Nr 361/2003/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych  
i średnich (Dz. Urz. L 124 z 20 maja 2003r.). Nadto, oświadczam, że kontynuuję działalność zbywcy - na 
potwierdzenie przedkładam odpisy pełne z Krajowego Rejestru Sądowego nabywcy i zbywcy. 

Powyższe informacje i oświadczenia składam pod rygorem odpowiedzialności karnoskarbowej za skła-
danie oświadczeń niezgodnych z prawdą, wynikającej z art. 56 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 roku 
Kodeks karny skarbowy (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 111, poz. 765 ze zm.). 

 
…………………………                                       …………………………………… 
                  (data)                                                 (podpis przedsiębiorcy)   
 

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z organem udzielającym pomocy w sprawie informacji zawar-
tych w formularzu: 

 
…………………………………        ………………………….       ……………………….. 
                 (imię i nazwisko)                                                        (stanowisko służbowe)                                              (data i podpis) 
 

*niepotrzebne skreślić 
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1765 
 

UCHWAŁA NR XXV/199/08 
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/02 Rady Miejskiej Kostrzyna o określeniu formularzy dotyczących 

wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 
ust. 13 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. W uchwale Nr III/22/02 z dnia 12 grudnia 
2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy doty-
czących wymiaru i poboru podatku od nieruchomo-
ści, podatku rolnego i podatku leśnego. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2002r. Nr 115, 
poz. 1562 ze zmianami) zmienia się załącznik Nr 1  

i załącznik Nr 2, które otrzymują brzmienie określone 
w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego, z mocą obowiązują od 1 stycz-
nia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Marek Tatarewicz 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXV/199/08 

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 
z dnia 6 listopada 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 (Tekst jedn. 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 właści-

cielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkowni-
kami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiada-
czami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposia-
dającymi 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 wygaśnię-
cie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania:  Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą. 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3.  BURMISTRZ  MIASTA  KOSTRZYN NAD ODRĄ  

    Adres 66-470 KOSTRZYN  NAD ODRĄ UL. Kopernika 1 

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    �  8. współposiadacz 

 
 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 
 

 7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 
 

 8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 
 

 9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** 
 

 10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
 

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 roczna             � 2. korekta deklaracji rocznej od ........................             � 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
     � 4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku od ...............                � 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
 Wyszczególnienie Podstawa  

opodatkowania 
Stawka podatku wynikająca 
z Uchwały Rady Miejskiej 
w Kostrzynie (ogłoszona  
w Dz. Urz. Woj. Lub.  
w roku poprzedzającym 
dany rok podatkowy)  
w zł, gr 

Kwota podatku 
 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
21. 
................... m2 

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

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

 
na 

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

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

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

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

 3. pozostałe grunty 
 

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

28. 
.................,....... 

29. 
.................,....... 

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

..................... m2 
31. 
.................,....... 

32. 
.................,....... 

    w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m 

     -        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 kondygnacjach, 
z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza 
użytkowe. 

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej ogółem, 

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

wierzchni) 
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

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

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

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

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

 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomiczne, nabytych przez niezależnego przedsię-
biorcę, który kontynuuje działalność rozpoczętą przez 
zbywcę ogółem, 

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

wierzchni) 
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

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

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

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

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

 4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  
ogółem, 

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

wierzchni) 
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

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

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

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

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

 5. 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% po-

wierzchni) 
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

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

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

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

47. 
.................,....... 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

 5. Od pozostałych budynków lub ich części 
      w tym: 

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

          - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m. 
a /od budynków gospodarczych na Os. Warniki, Dzewice 
     i Szumiłowo 

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

          - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m. 
b/ od pozostałych budynków gospodarczych 

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

          - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m. 
     c/ od garaży  

d/ od garaży , w których przechowywane są samochody 
      i wózki inwalidzkie  

48. 
................... m2 
 
........................... m2 

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

 
...........................m 2 

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

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

49. 
.................,....... 
 
........................,........ 
........................,........ 
 
........................,....... 
 
........................,....... 
 
........................,........ 
 
........................,....... 
 
........................,....... 
 
........................,........ 
 
......................,...... 
..................,...... 

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

D.3 BUDOWLE 
 1. budowle 

     (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych  
z dokładnością do 1zł) 

48. 
.................,....... 

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

50. 
.................,....... 
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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) 
 
 
 
 
 
 
 
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 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 56. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 
 
 
 

 57. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

58. Data i podpis przyjmującego formularz 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXV/199/08 

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
IN – 1                   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. 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: Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 2. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą 

 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Kopernika 1 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKÓW 
 3. Nazwisko 7. Nazwisko 

 4. Imię 8. Imię 

 5. PESEL 9. PESEL 

 6. NIP 10. NIP 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
 11. Kraj 12. Województwo 17. Kraj 

 
18. Województwo 

 13. Miejscowość 14. Kod pocztowy 19. Miejscowość 
 

20. Kod pocztowy 

 15. Ulica 16. Numer domu/numer lokalu 21. Ulica 
 

22. Numer domu/numer lokalu 

B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI 
 23. Województwo 

 
24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 

 26. Poczta 
 

27. Ulica 28. Numer domu/numer lokalu 

C. DANE O NIERUCHOMOŚCI 
 
 
 

29. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 
    � 1. właściciel        �  2. współwłaściciel       � 3. posiadacz samoistny   � 4. współposiadacz samoistny  �  5. użytkownik wieczysty 
    � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. posiadacz    �  8. współposiadacz 

 
 

30. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 
 

 31. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 
 

 32. Podstawa prawna 33. Data nabycia 
  1) Nr aktu notarialnego  
  2) Nr umowy dzierżawy  
  3) Nr umowy kupna-sprzedaży  

D. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 34. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

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

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
     

E.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków 
35. 
......................................... m2 

 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 36. 
......................................... ha 

 3. pozostałe grunty 37. 
......................................... m2 

 
na 

1. Rok 
 
........................................ 
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E.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 
 1. mieszkalnych - ogółem 38. 

.......................................... m2 
 w  tym: 

     - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m  
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

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

.................................................... m2 
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondy-
gnacjach, 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 bu-
dynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
ogółem 

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

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

40. 
 
........................................ m2 
 
................................................... m2 

................................................... m2 
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Kostrzyń-

sko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne, nabytych przez niezależnego 
przedsiębiorcę, który kontynuuje działalność rozpoczętą przez zbywcę  
ogółem, 

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

41. 
 
........................................ m2 
 
 
................................................... m2 

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

 4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym 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 
 5. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia 

usług medycznych ogółem 
     w  tym: 

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

43. 
........................................ m2 
 
.................................................. m2 

.................................................. m2 
 6. od pozostałych budynków lub ich części 

     z tym że : 
     a/ od budynków gospodarczych na Oś. Warniki, Drzewic , Szumiłowo ,    
       
    b/ od pozostałych budynków gospodarczych 
      
    c/ od garaży  
 
    d/ od garaży, w których przechowywane są samochody 
        i wózki inwalidzkie  

44. 
....................................... m2 
 
........................................m 2 
 
....................................... m2 
 
........................................m2 
 
........................................m2 

E.3 BUDOWLE 
 1. budowle 

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 
45. 
.........................................................................,..... 

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

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

 
47. Nazwisko 

 48. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

49. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składają-
cego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 50. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 
 

 51. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

52. Data i podpis przyjmującego formularz 
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1766 
 

UCHWAŁA NR XVIII/119/08 
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
w sprawie zmian do uchwały Nr XVII/109/08 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 23 października 

2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 
 

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

§ 1. W uchwale Nr XVII/109/08 Rady Gminy Li-
pinki Łużyckie z dnia 23 października 2008r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości i zwolnień w tym podatku, wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 7 lit. b skreśla się wyraz „użytkowej”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

      „Oprócz zwolnień przewidzianych w ustawie 
o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się  
z podatku od nieruchomości grunty, budynki  
i ich części stanowiące własność gminy, które 
nie zostały oddane w posiadanie zależne”. 

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

§ 3. 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 
Zbigniew Czaplicki 

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

1767 
 

UCHWAŁA NR XXI/119/08 
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
w sprawie utraty mocy uchwały Nr XIII/65/07 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 listopada 

2007r. dotyczącej wprowadzenia opłaty od posiadania psów w Gminie Nowe Miasteczko 
 

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. 1 pkt 14, art. 1 
pkt 15 ustawy z dnia 7 grudnia 2006r. o zmianie 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r. Nr 249, 
poz. 1828) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym 
Miasteczku Nr XIII/65/07 z dnia 30 listopada 2007r. 
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 
w Gminie Nowe Miasteczko. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego, a określone nią regulacje obo-
wiązują od 1 stycznia 2009r. 

Przewodnicząca Rady 
Joanna Zawiślak - Mendaluk 
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1768 
 

UCHWAŁA NR XXII/176/08 
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU 

 

z dnia 6 listopada 2008r. 
 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmiana-
mi) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, 
poz. 969) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określo-
ną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 paździer-
nika 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. (M. P. 

Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80zł do kwoty 42,00zł. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a określona w niej stawka 
obowiązuje od 1 stycznia 2009r.  

Przewodniczący Rady 
Tomasz Janeczek  

 

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

1769 
 

UCHWAŁA NR XXII/177/08 
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU 

 

z dnia 6 listopada 2008r. 
 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 
 

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 późniejszymi zmiana-
mi), 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 z późniejszymi zmianami) 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 

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

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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 542zł,  

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 886zł,  

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.177zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniej-
szej uchwały; 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
- 1.177zł; 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton, stawki podatku określa załącznik Nr 2 
do niniejszej uchwały; 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego - 625zł; 

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

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

a) mniej niż 30 miejsc - 646zł,  

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.198 zł.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/97/07 Rady Miej-
skiej w Trzcielu z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie 
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określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Trzciela. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a ustalone w niej stawki 
obowiązują od 1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Janeczek 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXII/177/08 
Rady Miejskiej w Trzcielu 

z dnia 6 listopada 2008r. 

 

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa cał-
kowita (w tonach) 

Minimalna 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 13 990 1.021 
13 14 1.021 1.042 
14 15 1.042 1.063 
15  1.062 1.305 

Trzy osie 
12 17 1.021 1.032 
17 19 1.032 1.052 
19 21 1.052 1.073 
21 23 1.073 1.459 
23 25 1.459 1.771 
25  1.459 1.771 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.737 1.803 
25 27 1.879 1.876 
27 29 1.955 1.980 
29 31 2.063 2.556 
31  2.063 2.556 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXII/177/08 
Rady Miejskiej w Trzcielu 

z dnia 6 listopada 2008r. 

 
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Minimalna stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1.719 1.751 
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1 2 3 4 
18 25 1.751 1.771 
25 31 1.803 1.824 
31  1.824 1.980 

Trzy osie 
12 40 1.771 1.795 
40  2.084 2.605 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXII/177/08 
Rady Miejskiej w Trzcielu 

z dnia 6 listopada 2008r. 

 
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 pkt 6 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 

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

Minimalna 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 18 844 854 
18 25 865 875 
25 15 886 896 

Dwie osie 
12 28 865 875 
28 33 886 896 
33 38 907 1.346 
38  1.198 1.771 

Trzy osie 
12 38 1.115 1.136 
38  1.136 1.335 

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

 

1770 
 

UCHWAŁA NR XXII/178/08 
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia stawek podatków lokalnych 

 
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 późniejszymi zmiana-
mi), art. 5, 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 późniejszymi zmianami) 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od 
nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Trzciel  

w wysokości: 

1. Od gruntów: 

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

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

3) pozostałych: 

a) pod budownictwem mieszkaniowym od 1m2 
- 0,15zł, 

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego od 1m2 - 0,24zł. 

2. Od budynków lub ich części: 

1) mieszkalnych za 1m2 powierzchni użytkowej  
- 0,58zł; 

2) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - 17,34zł; 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 9,24zł; 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,01zł; 

5) pozostałych, za wyjątkiem związanych z dzia-
łalnością gospodarczą od 1m2 powierzchni użyt-
kowej: 

a) budynków letniskowych - 6,64zł, 

b) garaży - 5,59zł, 

c) budynków gospodarczych, które związane 
były z prowadzeniem gospodarstwa rol-
nego powyżej 15m2 - 2,05zł, 

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej  
- 4,67zł. 

3. Od budowli: 

1) służących do odprowadzenia i oczyszczania 
ścieków oraz wodociągów i przewodów sieci 
rozdzielczej wody - 0,5% ich wartości; 

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

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości 

budynki mieszkalne, których właściciele wykonali 
remont w następującym zakresie - naprawa i wymia-
na pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej, blacharstwa i elewacji oraz ogrodze-
nia. Kwota zwolnienia nie może być większa niż 
10% nakładów poniesionych na przeprowadzenie 
remontu oraz przekroczyć 50% wymiaru podatku 
od nieruchomości w danym roku podatkowym. 

2. Ze zwolnienia określonego w ust. 1 nie mo-
gą korzystać podmioty prowadzące działalność go-
spodarczą. 

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

a) budynki i grunty lub ich części będące w po-
siadaniu Ośrodka Kultury i Sportu, Biblio-
teki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, 

b) budynki i grunty lub ich części zajęte na 
potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych. 

3. Zwolnienie wymienione w ust.2 lit. a, b, nie 
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej niebędącej 
działalnością statutową jednostki. 

4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nie-
ruchomości lub ich części, będące własnością Mia-
sta i Gminy, które nie zostały oddane w zarząd, 
użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, na-
jem, użyczenie bądź pod innym tytułem albo nie zo-
stały objęte w bezumowne posiadanie przez osoby 
prawne, osoby fizyczne lub jednostki organizacyj-
ne oraz spółki nie mające osobowości prawnej. 

§ 3. Zasady poboru podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych, inkasentów oraz wysokość wyna-
grodzenia za inkaso określa uchwała Nr XVIIII/150/08 
Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 maja 2008r.  
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, 
leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/98/07 Rady Miej-
skiej w Trzcielu z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie 
określenia stawek podatków i opłat lokalnych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Trzciela. 

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

Przewodniczący Rady 
Tomasz Janeczek 
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UCHWAŁA NR XXII/179/08 
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia stawek opłat lokalnych 

 
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 późniejszymi zmianami), 
art. 19 ust. 1 lit. a i b, ust. 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.) oraz uchwa- 
ły Nr XXI/171/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 
30 września 2008r. w sprawie ustalenia wykazu 
miejscowości położonych na terenie Gminy Trzciel,  
w których pobierana jest opłata miejscowa, opu-
blikowanej w Dzienniku Urzędowym Wojewody 
Lubuskiego z 2008r. Nr 108, poz. 1591) Rada Miej-
ska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się: 

1) stawkę opłaty miejscowej od 1 osoby za każ-
dy dzień pobytu w wysokości 0,84zł; 

2) stawki opłaty targowej: 

a) przy sprzedaży na terenie Ogródka Jorda-
nowskiego w Trzcielu oraz w Brójcach na 
Placu Wiosny Ludów:  

- przy sprzedaży produktów pochodzących 
z gospodarstwa rolnego w wysokości 
6,00zł dziennie, 

- przy sprzedaży pozostałych produktów 
12,00zł dziennie, 

b) przy sprzedaży na terenie wiejskim w miej-
scach wyznaczonych: 

- przy sprzedaży produktów pochodzących 
z gospodarstwa rolnego w wysokości 
4,00zł dziennie, 

- przy sprzedaży pozostałych produktów 
8,00zł dziennie,  

c) przy sprzedaży poza miejscami wyznaczo-
nymi: 

- przy sprzedaży produktów pochodzących 
z gospodarstwa rolnego w wysokości 
20,00zł dziennie, 

- przy sprzedaży pozostałych produktów 
32,00zł dziennie.  

2. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w for-
mie inkasa. Na inkasentów ustala się sołtysów wsi: 
Świdwowiec - Pana Szczepański Henryk, Rybojady 
- Pana Marciniak Jacek, Lutol Mokry - Pana Walen-
towski Diter, Jasieniec i Bieleń - Pana Ciechanowicz 
Romuald, Brójce - Pana Kowalczyk Józef oraz kie-
rowników lub zarządców ośrodków wypoczynko-
wych. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 20% od zain-
kasowanej kwoty.  

3. Zarządza się pobór opłaty targowej w dro-
dze inkasa, na inkasentów ustanawia się:  

a) sołtysów wsi w następujących sołectwach: 
Stary Dwór - Pana Wesoły Waldemar, Ła-
gowiec - Pana Grabas Eugeniusz, Lutol Su-
chy - Panią Maliszewska - Dudzik Mirosła-
wa, Chociszewo - Pana Śledź Piotr, Lutol 
Mokry - Pana Walentowski Diter, Świdwo-
wiec - Pana Szczepański Henryk, Sierczy-
nek - Panią Jasińska Halina, Siercz - Pana 
Sawka Zdzisław, 

b) w miejscowości Brójce - Panią Pajor Jolan-
ta zam. Brójce Plac Wiosny Ludów 2/1, 

c) na terenie miasta przez pracownika Urzędu 
Miasta i Gminy - podinspektora do spraw 
promocji. 

4. Wynagrodzenie za inkaso za pobór opłaty tar-
gowej dla sołtysów i osoby wyznaczonej w miej-
scowości Brójce wynosi 30% od zainkasowanej kwo-
ty. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Tomasz Janeczek 
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UCHWAŁA NR XXII/180/08 
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU 

 
z dnia 6 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 6 
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U.  
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku le-
śnym (t. j. Dz. U. 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzory:  

1) deklaracji:  

a) DN-1 na podatek od nieruchomości stano-
wiący załącznik Nr 1 do uchwały, 

b) DR-1 na podatek rolny stanowiący załącz-
nik Nr 2 do uchwały, 

c) DL-1 na podatek leśny stanowiący załącz-
nik Nr 3 do uchwały; 

2) informacji:  

a) IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości 
stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały, 

b) IR-1 w sprawie podatku rolnego stanowią-
cy załącznik Nr 5 do uchwały, 

c) IL-1 w sprawie podatku leśnego stanowią-
cy załącznik Nr 6 do uchwały.  

§ 2. Wzory określone w § 1 obowiązują od  
1 stycznia 2009r.  

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr II/10/06 Rady Miej-
skiej w Trzcielu z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie 
określenia wzorów deklaracji i informacji podat-
kowych. 

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

Przewodniczący Rady 
Tomasz Janeczek 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXII/180/08 

Rady Miejskiej w Trzcielu 
z dnia 6 listopada 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXII/180/08 

Rady Miejskiej w Trzcielu 
z dnia 6 listopada 2008r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXII/180/08 

Rady Miejskiej w Trzcielu 
z dnia 6 listopada 2008r. 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXII/180/08 

Rady Miejskiej w Trzcielu 
z dnia 6 listopada 2008r. 
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Załącznik Nr 1 
do deklaracji na podatek od nieruchomości 
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do deklaracji na podatek od nieruchomości 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XXII/180/08 

Rady Miejskiej w Trzcielu 
z dnia 6 listopada 2008r. 
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Rady Miejskiej w Trzcielu 
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DECYZJA 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

NR OSZ-4210-70(4)/2008/324/VII/JC 
 

z dnia 5 listopada 2008r. 
 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, 
poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, 
poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r. 
Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) 
oraz w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i art. 47 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetycz-
ne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,  
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21, 
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, 
poz. 905 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112) w związku 
z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki  
z dnia 9 października 2006r. w sprawie szczegóło-
wych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozli-
czeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006r. 
Nr 193, poz. 1423) po rozpatrzeniu wniosku ECO 
Żagań Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu zwanej  
w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem energe-
tycznym, zawartego w piśmie znak: ECO/1464/2008  
z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany taryfy  
dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki z dnia 25 czerwca 2008r.  
Nr OSZ-4210-20(6)/2008/324/VII/JC, a następnie zmie-
nionej decyzją z dnia 29 lipca 2008r. Nr OSZ-4210 
-39(6)/2008/324/VII/JC 

postanawiam 

zatwierdzić, dokonaną przez przedsiębiorstwo ener-
getyczne, zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana 
stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 25 czerwca 2008r. Nr OSZ-4210 
-20(6)/2008/324/VII/JC, zmienioną decyzją z dnia  
29 lipca 2008r. Nr OSZ-4210-39(6)/2008/324/VII/JC 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej Pre-
zesem URE zatwierdził taryfę dla ciepła, ustaloną 
przez przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada 
koncesje udzielone przez Prezesa URE w dniu 16 li-
stopada 1998r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/619/ 
324/U/3/98/DN (zmienioną decyzjami z dnia 16 paź-
dziernika 2001r. Nr WCC/619A/324/W/3/2001/RW,  
z dnia 29 grudnia 2004r. Nr WCC/619B/324/W/ 
OSZ/2004/BS, z dnia 15 lutego 2006r. Nr WCC/619C/ 
324/W/OSZ/2006/BK, z dnia 14 listopada 2006r.  
Nr WCC/619D/324/W/OSZ/2006/BK, z dnia 6 wrze-
śnia 2007r. Nr WCC/619-ZTO/324/W/OSZ/2007/RN 
oraz z dnia 26 czerwca 2008r. Nr WCC/619-ZTO 
-A/324/W/OSZ/2008/MB) oraz w dniu 16 listopada 

1998r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/ 
646/324/U/3/98/DN (zmienioną decyzjami z dnia  
14 lipca 1999r. Nr PCC/646/S/324/U/3/99, z dnia  
29 grudnia 2004r. Nr PCC/646A/324/W/OSZ/2004/BS,  
z dnia 14 listopada 2006r. Nr PCC/646B/324/W/ 
OSZ/2006/RN oraz z dnia 6 września 2007r. Nr PCC/ 
646–ZTO/324/W/OSZ/2007/RN). 

W dniu 20 października 2008r. przedsiębiorstwo ener-
getyczne złożyło wniosek znak: ECO/1464/2008 z dnia 
8 lipca 2008r. (uzupełniony pismem z dnia 27 paź-
dziernika 2008r.) o zmianę zatwierdzonej taryfy dla 
ciepła, polegającą na zmianie cen i stawek opłat  
w 7 grupach taryfowych. Swój wniosek przedsię-
biorstwo energetyczne umotywowało wyższymi kosz-
tami zakupu miału oraz gazu ziemnego od dostaw-
ców w stosunku do kosztów ich pozyskania uwzględ-
nionych w kosztach, stanowiących podstawę kal-
kulacji cen i stawek opłat w obecnie obowiązującej 
taryfie dla ciepła. Wzrost kosztów pozyskania paliwa, 
zużywanego do produkcji ciepła, stanowi okoliczność 
przewidzianą w § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 6 października 2006r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 
z 2006r. Nr 193, poz. 1423) – umożliwiającą zmianę 
zatwierdzonej przedsiębiorstwu energetycznemu 
taryfy dla ciepła. 

Przedsiębiorstwo energetyczne składając wniosek 
o częściową zmianę taryfy dla ciepła skorzystało  
z przewidzianej w art. 155 Kodeksu postępowania 
administracyjnego możliwości wzruszenia decyzji 
ostatecznej. Zgodnie z tym przepisem decyzja osta-
teczna, na mocy której strona nabyła prawo, może 
być w każdym czasie, za jej zgodą zmieniona przez 
organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli 
nie sprzeciwia się temu przepis szczególny oraz 
przemawia za tym interes społeczny lub słuszny 
interes strony.  

W niniejszej sprawie wystąpiły wszystkie wymienio-
ne powyżej przesłanki umożliwiające zmianę decyzji, 
zatwierdzającej taryfę dla ciepła. 

Mając powyższe na względzie uznałem, że zatwier-
dzenie wnioskowanej zmiany jest zasadne. 

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak w senten-
cji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przedsiębiorstwu ener-
getycznemu przysługuje odwołanie do Sądu 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1773 
Województwa Lubuskiego Nr 120 
 

 

8500 

Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów - za moim po-
średnictwem, w terminie dwutygodniowym 
od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energe-
tyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Ko-
deksu postępowania cywilnego). 

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

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

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku  
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo 
energetyczne, zmiana taryfy zostanie skiero-
wana do ogłoszenia na koszt przedsiębiorstwa 
energetycznego w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo 
energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 

wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później 
niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor 
Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego 

z siedzibą w Szczecinie 
Witold Kępa 

 
Załącznik  

do decyzji Prezesa URE 
Nr OSZ-4210-70(4)/2008/324/VII/JC 

z dnia 5 listopada 2008r. 
 

Zmiana taryfy dla ciepła 

W taryfie dla ciepła ECO Żagań Sp. z o.o. stanowiącej 
załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 25 czerwca 
2008r. Nr OSZ-4210-20(6)/2008/324/VII/JC, zmienionej 
decyzją z dnia 29 lipca 2008r. OSZ-4210-39(6)/2008/ 
324/VII/JC, wprowadza się następujące zmiany:  

1. W rozdziale IV. Rodzaje oraz wysokość cen i sta-
wek opłat za ciepło, w punkcie 1. Odbiorcy zaopa-
trywani w ciepło ze źródeł lokalnych stawki opłat 
dla grup taryfowych: AGZ.1, AGZ.2, AGZ.3, otrzy-
mują brzmienie: 

 

Grupa taryfowa AGZ.1 
 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW 7.522,90 9.177,94 
Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 41,98 51,22 
 

Grupa taryfowa AGZ.2 
 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW 7.230,08 8.820,70 
Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 41,66 50,83 
 

Grupa taryfowa AGZ.1 
 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW 6.011,71 7.334,29 
Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 42,21 50,28 
*stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22% 

 
2. W rozdziale IV. Rodzaje oraz wysokość cen i sta-
wek opłat za ciepło w punkcie 2. Odbiorcy zaopatry-
wani w ciepło przez sieci ciepłownicze ceny i stawki 

opłat dla grup taryfowych: A-1, A-2, A-3, A-4, otrzy-
mują brzmienie: 
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Grupa taryfowa A-1 
 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 75.804,60 92.481,61 Cena za zamówioną moc cieplną  

rata miesięczna 6.317,05 7.706,80 
Cena ciepła zł/GJ 20,90 25,50 
Cena nośnika ciepła zł/m3 14,29 17,43 

zł/MW/rok 17.698,92 21.592,68 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 1.474,91 1.799,39 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 4,48 5,47 
 

Grupa taryfowa A-2 
 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 75.804,60 92.481,61 Cena za zamówioną moc cieplną  

rata miesięczna 6.317,05 7.706,80 
Cena ciepła zł/GJ 20,90 25,50 
Cena nośnika ciepła zł/m3 14,29 17,43 

zł/MW/rok 27.076,08 33.032,82 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 2.256,34 2.752,73 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 8,31 10,14 
 

Grupa taryfowa A-3 
 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 75.804,60 92.481,61 Cena za zamówioną moc cieplną  

rata miesięczna 6.317,05 7.706,80 
Cena ciepła zł/GJ 20,90 25,50 
Cena nośnika ciepła zł/m3 14,29 17,43 

zł/MW/rok 20.488,32 24.995,75 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 1.707,36 2.082,98 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 7,93 9,67 
 

Grupa taryfowa A-4 
 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 75.804,60 92.481,61 Cena za zamówioną moc cieplną  

rata miesięczna 6.317,05 7.706,80 
Cena ciepła zł/GJ 20,90 25,50 
Cena nośnika ciepła zł/m3 14,29 17,43 

zł/MW/rok 22.183,68 27.064,09 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 1.848,64 2.255,34 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 10,77 13,14 
*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22% 

Pozostała część Taryfy pozostaje bez zmian. 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: 

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,  
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0–95) 7115-210 

- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 –  1530. 
Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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