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1839 
 

UCHWAŁA NR XX/134/08 
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ 

 
z dnia 19 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych1 (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieru-
chomości na terenie Gminy Kargowa: 

1) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 18,38zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

c) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w zakresie rekreacji - 13,80zł 
od 1m2 powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - 3,62zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

e) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 8,87zł od 1m2 

powierzchni użytkowej, 

f) pozostałych - 6,33zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, w tym: 

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

 

 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publiczne-
go - 6,00zł od 1m2 powierzchni użytko-
wej, 

- wykorzystywanych do przechowywania 
narzędzi, pojazdów, opału, sprzętu, pło-
dów rolnych itp., stanowiących łącznie  
z budynkiem mieszkalnym wspólną za-
budowę - 1,65zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej; 

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

3) od powierzchni gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,61zł od 1m2 powierzchni, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w zakresie rekreacji, bez wzglę-
du na sposób zakwalifikowania w ewiden-
cji gruntów i budynków - 0,45zł od 1m2 po-
wierzchni, 

c) pozostałych - 0,10zł od 1m2 powierzchni,  
w tym: 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publiczne-
go - 0,08zł od 1m2 powierzchni, 

- przeznaczonych na teren czyjegoś za-
mieszkania - 0,06zł od 1m2 powierzchni, 

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

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/70/07 Rady Miej-
skiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007r. w spra-
wie ustalenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości (Dziennik Urzędowy Województwa Lu-
buskiego Nr 133, poz. 1859). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Kargowej. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycz-
nia 2009r. oraz podlega podaniu do publicznej  
 

wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej. 

Przewodniczący Rady 
Józef Dżumbelak 

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

1840 
 

UCHWAŁA NR XX/135/08 
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ 

 
z dnia 19 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie  

Gminy Kargowa 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) uchwala się,co następuje: 

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

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

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie  
- 582,00zł,   

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie  
- 593,00zł,  

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 822,00zł; 

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

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

 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton - 1.628,00zł; 

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

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego - 280,00zł; 

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

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

a) mniejszej niż 15 miejsc - 395,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 15 miejsc do  
29 włącznie - 738,00zł, 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc  
- 1.612,00zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/72/07 Rady Miej-
skiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych na terenie Gminy Kargowa  
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(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego  
Nr 133, poz. 1861). 

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

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

jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycz-
nia 2009r. oraz podlega podaniu do publicznej 
wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej. 

Przewodniczący Rady 
Józef Dżumbelak 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XX/135/08 
Rady Miejskiej w Kargowej 
z dnia 19 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 cał-

kowita (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 15 860 882 
15  882 1.425 

Trzy osie 
12 17 882 905 
17 19 905 1.018 
19 21 1.018 1.132 
21 23 1.132 1.244 
23 25 1.244 1.784 
25  1.357 1.784 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.132 1.132 
25 27 1.132 1.244 
27 29 1.244 1.871 
29 31 1.871 2.683 
31  1.871 2.683 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XX/135/08 
Rady Miejskiej w Kargowej 
z dnia 19 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 

równej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik sio-

dłowy + 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 zawiesze-
nia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.737 1.841 
18 25 1.747 1.863 
25 31 1.747 1.955 
31  1.747 2.074 

Trzy osie 
12 40 1.513 1.949 
40  1.949 2.683 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XX/135/08 
Rady Miejskiej w Kargowej 
z dnia 19 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 cał-
kowita zespołu pojazdów: nacze-
pa/przyczepa + pojazd silnikowy  

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawie-
szeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równo-

ważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 268 291 
18 25 268 362 
25  362 634 

Dwie osie 
12 23 268 350 
23 28 466 350 
28 33 694 961 
33 38 961 1.460 
38  1.300 1.923 
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1 2 3 4 
Trzy osie 

12 38 764 1.066 
38  1.066 1.449 

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

1841 
 

UCHWAŁA NR XVIII/83/08 
RADY GMINY MASZEWO  

 
z dnia 19 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Maszewo 

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

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od 
nieruchomości rocznie: 

1) od gruntów: 

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

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,87zł 
od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 0,22zł od 1m2 powierzch-
ni; 

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 12,65zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 6,93zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie udzielenia świad-
czeń zdrowotnych - 3,85zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 0,82zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej; 

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

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 
grunty i budynki lub ich części zajęte na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie udzie-
lenia świadczeń zdrowotnych, ochotnicze straże po-
żarne, biblioteki gminne, sale wiejskie, grunty zaję-
te na cmentarze komunalne, kluby sportowe, ap-
teki. 

§ 3. Zarządza się pobór podatku od nierucho-
mości w drodze inkasa od osób fizycznych i wy-
znacza się sołtysów wsi na inkasentów. Wysokość 
wynagrodzenia za inkaso wynosi 8% od zebranej 
kwoty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Maszewo 
Nr XIX/93/04 z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości na obszarze Gminy Maszewo.  

§ 6. 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. 

Przewodnicząca Rady 
Marzanna Zbierzak 
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1842 
 

UCHWAŁA NR XVIII/84/08 
RADY GMINY MASZEWO  

 
z dnia 19 listopada 2008r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy 

Maszewo 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę 
skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2008r. (Monitor Polski z dnia 27 paź-
dziernika 2008r. Nr 81, poz. 717) przyjmowaną jako 
podstawę do obliczenia podatku rolnego na ob-

szarze Gminy Maszewo na rok 2009 z kwoty 
55,80zł za 1dt do kwoty 52,46zł za 1dt.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodnicząca Rady 
Marzanna Zbierzak 

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

1843 
 

UCHWAŁA NR XXXIV/123/08 
RADY MIASTA ŻAGAŃ 

 
z dnia 19 listopada 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 (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.) 

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

zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej - wydanie specjalne. 
 

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

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,68zł od 1m2 powierzchni, 

b) zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych - 3,83zł od 1ha po-
wierzchni, 

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

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,59zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 
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b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 18,80zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 8,97zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - 3,94zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 5,32zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej; 

3) od budowli: 

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

b) pozostałych - 2,00% ich wartości. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/84/07 Rady Mia-
sta Żagań z dnia 30 października 2007r.u w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Zdzisław Mirski 

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

1844 
 

UCHWAŁA NR XXXIV/124/08 
RADY MIASTA ŻAGAŃ 

 
z dnia 19 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 (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm. ) 
oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity  
_______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transpor-
tu kombinowanego towarów między państwami członkowski-
mi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.); 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie 
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 

zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej - wydanie specjalne. 
 

 

 

 

 

 

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

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od 
środków transportowych, które wynoszą rocznie: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 625zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  
- 1.000zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.200zł, 

d) równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w za-
leżności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 
stawki podatku wynoszą odpowiednio:  
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Lp. 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub z za-
wieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie, trzy osie 
1 12  2.350 2.350 

Cztery osie i więcej 
2 12 29 2.350 2.350 
2 29  2.350 2.453 
 
2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.400,00zł, 

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

 
Stawka podatku (w złotych) 

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita pojazdów: ciągnik 

siodłowy z naczepą, ciągnik ba-
lastowy z przyczepą 

(w tonach) 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub z zawiesze-
niem uznanym za równo-

ważne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwieosie 
1 nie mniej niż 

12 
mniej niż 31 

1.770 1.770 
2 nie mniej niż 

31 
do 36 włącznie 

1.770 1.936 
3 powyżej 36 2.350 2.350 

Trzy osie i więcej 
4 nie mniej niż 

12 
do 36 włącznie 

1.770 1.770 
5 powyżej 36 mniej niż 40 2.350 2.350 
6 nie mniej 40 2.350 2.505 
 
3) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem zwią-

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

a) od 7 ton i poniżej 12 ton – 1.200zł, 

b) od 12 ton do 36 ton włącznie – 1.400zł, 

c) powyżej 36 ton – 1.810zł; 

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

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.400zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.810zł. 

 

 

§ 3. Tracą moc: 

1) uchwała Nr XIV/138/03 Rady Miasta Żagań  
z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie określenia 
wysokości transportowych; 

2) uchwała Nr XXXVI/95/05 Rady Miasta Żagań  
z dnia 24 listopada 2005r. zmieniająca uchwa-
łę Nr XIV/138/03 Rady Miasta Żagań z dnia  
5 grudnia 2003r. w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od środków transpor-
towych; 

3) uchwała Nr XVII/85/07 Rady Miasta Żagań 
dnia 30 października 2007r. zmieniająca uchwa-
łę Nr XIV/138/03 Rady Miasta Żagań z dnia  
5 grudnia 2003r. w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od środków transpor-
towych. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki 
obowiązują od dnia 1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Zdzisław Mirski 

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

1845 
 

UCHWAŁA NR XXII/185/08 
RADY GMINY DESZCZNO 

 
z dnia 20 listopada 2008r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2009 roku 

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

§ 1. Dla potrzeb obliczania podatku rolnego  
w 2009r. obniża się cenę żyta do kwoty 44,00zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki 
obowiązują w roku podatkowym 2009. 

Z-ca Przewodniczącego Rady 
Janina Sałatka 

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

1846 
 

UCHWAŁA NR XXII/186/08 
RADY GMINY DESZCZNO 

 
z dnia 20 listopada 2008r. 

 
w sprawie podatku od nieruchomości w 2009 roku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 
ust. 1 i 2, 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 pózn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

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

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,63zł od 1m2 powierzchni, 

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

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

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 14,00zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 9,24zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 
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d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 4,01zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 3,65zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej; 

3) od budowli: 

a) będących sieciami gazowymi rozdzielczy-
mi średniego ciśnienia – 1,5% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  
i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych, 

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

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) gminne budynki zajęte na: przedszkola, ośrodki 

zdrowia, ochotnicze straże pożarne, biblioteki, 
sale wiejskie; 

2) grunty zajęte na cmentarze komunalne; 

3) grunty będące własnością gminy stanowiące 
użytki kopalne po zakończonej rekultywacji 
będące w posiadaniu osób fizycznych, osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym 
spółek nie posiadających osobowości praw-
nej; 

4) sieci wodociągowo - kanalizacyjne stanowią-
ce własność gminy wybudowane przez Zwią-
zek Celowy Gmin MG-6. 

§ 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 kreślone w niej stawki 
obowiązują w roku podatkowym 2009. 

Z-ca Przewodniczącego Rady 
Janina Sałatka  

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

1847 
 

UCHWAŁA NR XXII/187/08 
RADY GMINY DESZCZNO 

 
z dnia 20 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 (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 10 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej:      

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 665,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  
- 779,00zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.020,00zł; 

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

wały; 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton – 1.020,00zł; 

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, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego, 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiada-
ją dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poni-
żej 12 ton – 665,00zł; 

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

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

a) mniej niż 30 miejsc – 1.444,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.811,00zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Deszczno.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/94/07 Rady Gminy 
w Deszcznie z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

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

Z-ca Przewodniczącego Rady 
Janina Sałatka 

 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXII/187/08 

Rady Gminy Deszczno  
z dnia 20 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 pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-

ważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 15 1.330,00 1.375,00 
15 i więcej 1.444,00 1.513,00 

Trzy osie 
12 25 1.685,00 1.903,00 

25 i więcej 1.811,00 1.926,00 
Cztery osie i więcej 

12 29 1.868,00 1.994,00 
29 31 1.994,00 2.691,81 

31 i więcej 2.052,00 2.691,81 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXII/187/08 

Rady Gminy Deszczno  
z dnia 20 listopada 2008r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego 

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

 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy 
+ naczepa, ciągnik balasto-
wy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna  (osie jezdne) z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-

ważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 25 1.330,00 1.444,00 
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1 2 3 4 
25 31 1.685,00 1.811,00 

31 i więcej 1.811,00 2.080,58 
Trzy osie 

12 40 1.685,00 2.080,58 
40 i więcej 2.166,00 2.691,81 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXII/187/08 
Rady Gminy Deszczno  

z dnia 20 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 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-

ważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 25 722,00 848,00 
25 i więcej 779,00 905,00 

Dwie osie 
12 33 1.089,00 1.204,00 
33 38 1.387,00 1.570,00 

38 i więcej 1.444,00 2.052,00 
Trzy osie 

12 38 1.444,00 1.502,00 
38 i więcej 1.444,00 1.570,00 

 

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

1848 
 

UCHWAŁA NR XXIII/122/08 
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 
z dnia 20 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica 

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

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek po-
datku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica: 

1) od budynków mieszkalnych lub ich części  
- 0,35zł za 1m2 powierzchni użytkowej; 

2) od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodar-
czej - 11.00zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

3) od budynków lub ich części zajętych na pro-
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wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym - 6,50zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

4) od garaży - 3,75zł za 1m2 powierzchni użyt-
kowej; 

5) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,70zł 
od 1m2 powierzchni użytkowej; 

6) od pozostałych budynków lub ich części,  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego oraz 
organizację pożytku publicznego - 3,10zł od 
1m2 powierzchni użytkowej; 

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

8) od gruntów związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,40zł od 1m2 powierzchni; 

9) od gruntów przeznaczonych w planie zago-
spodarowania przestrzennego pod zabudowę 
techniczno - produkcyjną - z wyjątkiem grun-

tów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej - 0,35zł od 1m2 powierzchni; 

10) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych - 1,80zł od 1ha powierzchni; 

11) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego - 0,10zł od 1m2 powierzch-
ni. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/57/03 Rady Miej-
skiej w Łęknicy z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości na terenie miasta Łęknica. 

§ 4. 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 
Andrzej Marszałek 

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

1849 
 

UCHWAŁA NR XXIII/123/08 
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 
z dnia 20 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie  

miasta Łęknica 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami), art. 10 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późniejszymi zmianami), obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w spra-
wie górnych granic stawek kwotowych podatków  
i opłat lokalnych w 2009r. (Monitor Polski z 2008r. 
Nr 59, poz. 531), obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 13 października 2008r. w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych obowiązują-
cych w 2009r. (Monitor Polski z 2008r. Nr 78, poz. 692) 
uchwala się, co następuje: 

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

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

a) powyżej 3,5 tony do 4,5 tony włącznie  
- 300zł, 

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie - 350zł, 

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 400zł, 

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 450zł, 

e) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 500zł; 

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

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton: 
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a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 500zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 550zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 600zł; 

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

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 180zł, 

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 200zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-

nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, stawki podatkowe określa 
załącznik Nr 3 do uchwały; 

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

a) mniejszej niż 20 miejsc - 350zł, 

b) równej lub wyższej niż 20 miejsc do  
29 miejsc włącznie - 640zł, 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.400zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/56/07 Rady Miej-
skiej w Łęknicy z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie miasta Łęknica. 

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

§ 4. Uchwala 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 
Andrzej Marszałek 

 
 Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXIII/123/08 
Rady Miejskiej w Łęknicy 

         z dnia 20 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-
szeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za rów-
noważne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 450 500 
13 14 500 550 
14 15 550 600 
15  600 1.280 

Trzy osie 
15 17 650 700 
17 19 700 750 
19 21 750 800 
21 23 800 1.050 
23 25 1.050 1.600 
25  1.100 1.650 

Cztery osie i więcej 
23 25 750 800 
25 27 800 1.060 
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1 2 3 4 
27 29 1.060 1.680 
29 31 1.680 2.452,80 
31  1.700 2.452,80 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXIII/123/08 
Rady Miejskiej w Łęknicy 

         z dnia 20 listopada 2008r. 
 

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

równej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita pojazdów 

ciągnik siodłowy + naczepa 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawki podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12 18 300 400 
18 25 350 500 
25 31 580 950 
31  1.450 1.850 

Trzy osie 
36 40 1.260 1.750 
40  1.750 2.350 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXIII/123/08 
Rady Miejskiej w Łęknicy 

         z dnia 20 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 silnikowy w (tonach) 

Stawki podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawie-
szeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za rów-
noważne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 220 230 
18 25 230 350 
25  350 600 

Dwie osie 
23 28 230 320 
28 33 650 870 
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1 2 3 4 
33 38 870 1.320 
38  1180 1.720 

Trzy osie 
36 38 750 970 
38  970 1.300 

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

 

1850 
 

UCHWAŁA NR XXIII/124/08 
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 
z dnia 20 listopada 2008r. 

 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2009 rok 

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

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

- grunty, budynki lub ich części oraz bu-
dowle lub ich części jednostek budże-
towych, jednostek organizacyjnych kul-
tury i zakładów budżetowych powiąza-
nych z budżetem gminy, z wyjątkiem 
nieruchomości lub ich części wynaję- 
 

tych innym użytkownikom, którzy nie są 
zwolnieni z podatku od nieruchomości, 

- grunty, budynki lub ich części oraz bu-
dowle lub ich części będące w posiada-
niu organizacji pożytku publicznego i jed-
nostek opiekuńczo - wychowawczych. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Marszałek 

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

1851 
 

UCHWAŁA NR XXIII/125/08 
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 
z dnia 20 listopada 2008r. 

 
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2009 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmiana-
mi) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych środki transportowe jednostek budże-
towych, jednostek organizacyjnych kultury i zakła-
dów budżetowych powiązanych z budżetem gmi-
ny oraz środki transportowe jednostek opiekuńczo 

- wychowawczych, z wyjątkiem pojazdów, o któ-
rych mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Marszałek 
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1852 
 

UCHWAŁA NR XXI/119/08 
RADY GMINY PSZCZEW 

 
z dnia 20 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pszczew oraz 

zwolnień z tego podatku 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: 
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806;  
Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz na pod-
stawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 ze zmianami: Dz. U. z 2007r. Nr 220,  
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,  
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; Dz. U. z 2008r. 
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek po-
datku od nieruchomości na terenie Gminy Pszczew:  

1) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych lub ich części - 0,56zł; 

2) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie: 

a) usług hotelarsko – turystyczno - wypo-
czynkowych - 17,20zł, 

b) usług kowalstwa, szewstwa, szklarstwa, 
naprawy sprzętu radiowo - telewizyjnego  
i gospodarstwa domowego, przetwórstwa 
owoców i warzyw oraz w zakresie produk-
cji materiałów budowlanych z surowców 
wtórnych i surowców pochodzenia miej-
scowego - 11,79zł, 

c) w pozostałym zakresie - 19,01zł; 

3) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym - 9,12zł; 

4) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalno-

ści gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - 3,95zł; 

5) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych 
budynków lub ich części w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego - 6,07zł: 

a) od domków letniskowych - 6,64zł; 

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

8) od 1m2 powierzchni gruntów związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków - 0,74zł; 

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

10) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych, 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 0,22zł. 

§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7 
ust. 1, 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: 

1) zwalnia się z podatku od nieruchomości 40% 
powierzchni użytkowej pozostałych budyn-
ków lub ich części (z wyłączeniem garaży) bę-
dących w posiadaniu emerytów, rencistów 
osób pobierających świadczenie przedemery-
talne, których jedynym źródłem utrzymania 
jest renta, emerytura lub świadczenie przede-
merytalne; 

2) zwalnia się z podatku od nieruchomości 40% 
powierzchni gruntów pozostałych będących 
w posiadaniu emerytów, rencistów osób po-
bierających świadczenie przedemerytalne, któ-
rych jedynym źródłem utrzymania jest renta, 
emerytura lub świadczenie przedemerytalne; 

3) zwalnia się od podatku od nieruchomości, 
nieruchomości jednostek organizacyjnych po-
wiązanych z budżetem gminy, z wyjątkiem 
budynków lub ich części, budowli, gruntów 
wynajętych lub wydzierżawionych innym 
osobom fizycznym lub prawnym. 
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§ 3. Zarządza się pobór podatku od nierucho-
mości od osób fizycznych z terenu wsi w drodze in-
kasa przez sołtysów. Wynagrodzenie za inkaso ok-
reśla uchwała Nr XXVII/216/01 Rady Gminy Pszczew  
z dnia 1 marca 2001r. Wpłat podatku od nierucho-
mości dokonuje się w kasie Urzędu Gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Pszczew. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/51/07 z dnia 22 li-

stopada 2007r. 

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

Przewodniczący Rady 
Konrad Kiona 

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

1853 
 

UCHWAŁA NR XXI/120/08 
RADY GMINY PSZCZEW 

 
z dnia 20 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbęd-

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

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmia-
nami: Dz. U. z 2007r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,  
Nr 251, poz. 1847; Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, 
Nr 116, poz. 730), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 li-
stopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, 
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, 
poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz. 730 ), art. 6 ust. 9 
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku 
leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, 
poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,  
poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245,  
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008r. Nr 116, poz. 730) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór deklaracji i informacji oraz 
załączników do deklaracji i informacji na podatek 
od nieruchomości: 

1) informacja w sprawie podatku od nierucho-
mości IN-1 stanowiąca załącznik Nr 1 do ni-
niejszej uchwały; 

2) deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 
stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uch-
wały; 

3) załącznik do informacji i deklaracji: Dane  
o nieruchomościach ZN-1/A stanowiący za-
łącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) załącznik do informacji i deklaracji: Dane  
o zwolnieniach podatkowych w podatku od 
nieruchomości ZN-1/B stanowiący załącznik 
Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się wzór deklaracji i informacji oraz 
załączników do deklaracji i informacji na podatek 
rolny: 

1) informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 
stanowiąca załącznik Nr 5 do niniejszej uch-
wały; 

2) deklaracja na podatek rolny DR-1 stanowiąca 
załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik do informacji i deklaracji: Dane  
o nieruchomościach rolnych ZR-1/A stano-
wiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały; 

4) załącznik do informacji i deklaracji: Dane  
o zwolnieniach podatkowych w podatku rol-
nym ZR-1/B stanowiący załącznik Nr 8 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 3. Ustala się wzór deklaracji i informacji oraz 
załączników do deklaracji i informacji na podatek 
leśny: 

1) informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 
stanowiąca załącznik Nr 9 do niniejszej uch-
wały; 

2) deklaracja na podatek leśny DL-1 stanowiąca 
załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik do informacji i deklaracji: Dane  
o nieruchomościach leśnych ZL-1/A stano-
wiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały; 

4) załącznik do informacji i deklaracji: Dane  
o zwolnieniach podatkowych w podatku le-
śnym ZL-1/B stanowiący załącznik Nr 12 do 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
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Gminy Pszczew. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/178/04 z dnia 
30 grudnia 2004r. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dziennik Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący rady 
Konrad Kiona 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXI/120/08 

Rady Gminy Pszczew 
z dnia 20 listopada 2009r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXI/120/08 
Rady Gminy Pszczew 

z dnia 20 listopada 2009r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXI/120/08 

Rady Gminy Pszczew 
z dnia 20 listopada 2009r. 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXI/120/08 

Rady Gminy Pszczew 
z dnia 20 listopada 2009r. 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XXI/120/08 

Rady Gminy Pszczew 
z dnia 20 listopada 2009r. 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XXI/120/08 

Rady Gminy Pszczew 
z dnia 20 listopada 2009r. 
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Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr XXI/120/08 

Rady Gminy Pszczew 
z dnia 20 listopada 2009r. 
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Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr XXI/120/08 

Rady Gminy Pszczew 
z dnia 20 listopada 2009r. 
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Załącznik Nr 9 

do uchwały Nr XXI/120/08 
Rady Gminy Pszczew 

z dnia 20 listopada 2009r. 
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Załącznik Nr 10 
do uchwały Nr XXI/120/08 

Rady Gminy Pszczew 
z dnia 20 listopada 2009r. 
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Załącznik Nr 11 
do uchwały Nr XXI/120/08 

Rady Gminy Pszczew 
z dnia 20 listopada 2009r. 
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Załącznik Nr 12 
do uchwały Nr XXI/120/08 

Rady Gminy Pszczew 
z dnia 20 listopada 2009r. 
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1854 
 

UCHWAŁA NR XXXI/214/08 
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE 

 
z dnia 20 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 (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.:  
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 62, 
poz. 558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; Dz. U.  
z 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. 
z 2002r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. 
z 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128; Dz. U.  
z 2005r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 181, 
poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327; Dz. U.  
z 2007r. Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007r. Nr 173, 
poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 111) art. 5  

i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005r.  
Nr 143, poz. 1199; M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721; 
M. P. z 2006r. Nr 75, poz. 758; Dz. U. z 2006r. Nr 220, 
poz. 1601; Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. 
z 2006r. Nr 249, poz. 1828; Dz.U. z 2006 r. Nr 251, 
poz.1847; Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz.1775; M. P.  
z 2007 r. Nr 47, poz. 557; M. P. z 2007r. Nr 76, poz. 813; 
Dz. U. z 2006r. Nr 249, poz. 1828; Dz. U. z 2008r.  
Nr 93, poz. 585; Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące stawki podatku 
od nieruchomości: 

 

Lp. Treść  
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m 2 powierzchni użytkowej 0,60PLN 
2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej. 17,50PLN 

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni 
użytkowej. 9,24PLN 

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1m2 powierzchni użytkowej. 4,01PLN 

5. Od budynków lub ich części: 
a) budynków gospodarczych od 1m2 powierzchni użytkowej, 
b) garaży wolnostojących od 1m2 powierzchni użytkowej, 
 c) letniskowych od 1m2 powierzchni użytkowej, 
 d) pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej, 
e) pozostałych, zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

3,10PLN 
5,70PLN 
6,30PLN 
6,16PLN 

 
 

6,38PLN 
6. Od budowli wg określonej wartości (na podst. art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7). 2% 
7. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 

na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 
użytkowej. 0,70PLN 

8. Od gruntów: 
a) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni  
    wodnych – od 1ha powierzchni, 
b) zabudowanych mieszkalnych od 1m2 powierzchni, 
c) pozostałych od 1m2powierzchni, 
d) pozostałych, zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni. 

 
 

  3,90PLN 
0,12PLN 
0,14PLN 

 
0,23PLN 
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§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) budynki i grunty zajęte na potrzeby jednostek 
budżetowych i samorządowych instytucji kul-
tury powiązanych z budżetem gminy z wyjąt-
kiem budynków lub ich części oraz gruntów 
zajętych lub wydzierżawionych na prowadze-
nie działalności gospodarczej; 

2) grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmen-
tarze; 

3) budynki i grunty zajęte na potrzeby straży 
pożarnej; 

4) budynki i grunty we władaniu placówek cha-
rytatywnych; 

5) budynki gospodarcze będące w posiadaniu 
emerytów i rencistów, którzy ukończyli 55 lat. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/106/07 Rady Miej-
skiej w Sławie z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie 
ustalenia stawek na podatek od  nieruchomości. 

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

Przewodniczący Rady 
Aleksander Polański 

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

1855 
 

UCHWAŁA NR XXXI/217/08 
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE 

 
z dnia 20 listopada 2008r. 

 
w sprawie opłaty targowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U.  
z 2002r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 62,  
poz. 558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; Dz. U.  
z 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. 
z 2002r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. 
z 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128; Dz. U.  
z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 181, 
poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Dz. U.  
z 2007r. Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007r. Nr 173, 
poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz 
art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199; M. P. z 2006r. 
Nr 72, poz. 721; M. P. z 2006r. Nr 75, poz. 758;  
Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601; Dz. U. z 2006r.  
Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2006r. Nr 249, poz. 1828; 
Dz. U. z 2006r. Nr 251, poz. 1847; Dz. U. z 2006r.  
Nr 245, poz. 1775; M. P. z 2007r. Nr 47 poz. 557;  
M. P. z 2007r. Nr 76 poz. 813; Dz. U. z 2006r. Nr 249 
poz. 1828; Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585; Dz. U.  
z 2008r. Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następu-
je: 

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Sława nastę-
pujące stawki opłaty targowej za każdy dzień han-
dlowania: 

1) na targowisku będącym własnością gminy 
przy sprzedaży: 

a) ze stanowiska o wymiarach 3mx3m = 9m2 

powierzchni - 16,00PLN, 

b) ze stanowiska o minimalnych wymiarach 
1mx1m = 1m2 powierzchni - 3,00PLN, 

c) ze stołu handlowego - 40,00PLN; 

2) na pozostałych targowiskach 14,00PLN. 

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej  
w drodze inkasa lub przez parkomat. 

2. Wyznacza się inkasentów: 

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji Sława, który od-
powiada na terenie administrowania; 

2) Henryka Jóźwiaka, Sławomira Boksa na tere-
nie miasta z wyłączeniem terenu OSiR Sława; 

3) na terenie wsi – sołtysów poszczególnych 
wsi. 

§ 3. Sposób pobierania opłaty targowej i rozli-
czeń: 

1) opłaty pobierane będą przez inkasenta lub 
przez parkomat w każdym dniu targowania; 

2) rozliczenie opłat targowych następuje na ko-
niec każdego miesiąca kalendarzowego, nie 
później niż do 10-go następnego miesiąca; 

3) ustala się wynagrodzenie dla inkasentów  
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o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 3 w wyso-
kości 10% inkasa. 

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/111/07 Rady 
Miejskiej w Sławie z 8 listopada 2007r. w sprawie 
opłaty targowej. 

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

Przewodniczący Rady 
Aleksander Polański 

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

1856 
 

UCHWAŁA NR XXXI/221/08 
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE 

 
z dnia 20 listopada 2008r. 

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

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; 
Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, 
poz. 1568; z 2002r. Nr 153, poz. 1271; z 2004r.  
Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2002r.  
Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441;  
z 2006r. Nr 17, poz. 128; z 2005r. Nr 175, poz. 1457; 
z 2006r. Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; 
Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, 
poz. 1111) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2006r. Nr 136, poz. 969; z 2005r. Nr 143, poz. 1199;  
z 2006r. Nr 191, poz. 1412; Nr 249, poz. 1825;  
Nr 245, poz. 1775; z 2007r. Nr 109, poz. 747) Rada 

Miejska w Sławie uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjętej jako 
podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie 
gminy Sława na 2009r. do kwoty 48,44PLN za 1q. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i ma zastosowanie do pobo-
ru podatku w 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Aleksander Polański 

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

1857 
 

UCHWAŁA NR XXII/139/08 
RADY GMINY GÓRZYCA 

 
z dnia 21 listopada 2008r. 

 
w sprawie podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, 
poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U.  
z 2008 Nr 180, poz. 1111) art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, 
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844, Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. 
Nr 225, poz 1635, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. 
Nr 249, poz. 1828, Dz. U. Nr 251, poz. 1847, Dz. U.  
z 2008r. Nr 93, poz. 585, Dz. U. Nr 116, poz. 730) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 
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§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieru-
chomości na terenie Gminy Górzyca obowiązujące 
w 2009r.: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków od 1m2 powierzchni - 0,67zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha 
powierzchni - 3,52zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego od 1m2 powierzchni - 0,19zł; 

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 16,77zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 8,15zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 3,57zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - 4,62zł; 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3 - 7 ustawy  
z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych. 

§ 2. Zarządzić pobór podatku od nieruchomo-
ści od osób fizycznych w drodze inkasa. Inkasen-
tami ustala się sołtysów z terenu Gminy Górzyca. 
Wynagrodzenie inkasentów ustala się w wysoko-
ści 10% zainkasowanej kwoty podatku. 

§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) grunty, budynki lub ich części zajęte na 
świadczenie usług w zakresie opieki społecz-
nej; 

2) grunty, budynki lub ich części zajmowane 
przez instytucje kultury i świetlice wiejskiej; 

3) grunty, budynki lub ich części zajęte na zada-
nia z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 

4) grunty, budynki lub ich części, w których wy-
konywane są zadania z zakresu kultury fizycz-
nej i sportu; 

5) grunty, budowle stanowiące całość tecniczno 
– użytkową wraz z instalacjami i urządzenia-
mi, służące do uzdatniania i dostarczania wo-
dy oraz oczyszczania i odprowadzania ście-
ków w zakresie gospodarki komunalnej; 

6) grunty, budynki lub ich części oraz grunty 
stanowiące własność (współwłasność) gmi-
ny, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, 
osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej, o których 
mowa w art. 3, ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych; 

7) pozostałe budynki lub ich część, o których 
mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 uchwały stanowiące 
własność emerytów lub rencistów, którzy są 
samotnie zameldowani i zamieszkują na tere-
nie nieruchomości, i którzy uprzednio przeka-
zali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa; 

8) grunty pozostałe, o których mowa w § 1 ust. 1 
pkt 3 uchwały, użytkowane jako działki doży-
wotnie przez emerytów i rencistów, którzy 
przekazali gospodarstwa rolne na Skarb Pań-
stwa. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Górzyca. 

§ 5. Traci moc z dniem 1 stycznia 2009r. uchwała 
Rady Gminy Górzyca Nr XII/74/07 z dnia 30 grud-
nia 2007r. w sprawie podatku od nieruchomości. 

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

Przewodnicząca Rady 
Maria Syktus 
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1858 
 

UCHWAŁA NR XXII/140/08 
RADY GMINY GÓRZYCA 

 
z dnia 21 listopada 2008r. 

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

nego za 2009 rok 
 

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, Dz. U. z 2002r Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, 
poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218, Dz. U. 
z 2008r. Nr 180, poz. 1111), art. 6 ust. 3, art. 6b 
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rol-
nym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191,  
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 259, poz. 1825,  
Dz. U. z 2007r. Nr 109, poz. 747, Dz. U. z 2008r. Nr 116, 
poz. 730) w związku z komunikatem Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego z dnia 17 październi-
ka 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. (M. P.  
z 2008r. Nr 81, poz. 717) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

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

go na terenie Gminy Górzyca za rok podatkowy 
2009 z kwoty 55,80zł na 48,00zł. 

§ 2. Zarządzić pobór podatku rolnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa. Inkasentami ustala się 
sołtysów z terenu Gminy Górzyca. Wynagrodzenie 
inkasentów ustala się w wysokości 10% zainkaso-
wanej kwoty podatku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Górzyca. 

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2009r. traci moc uchwała 
Rady Gminy Górzyca Nr III/11/06 z dnia 8 grudnia 
2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania po-
datku rolnego za 2007r. 

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

Przewodnicząca Rady 
Maria Syktus 

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

1859 
 

UCHWAŁA NR XXII/141/08 
RADY GMINY GÓRZYCA 

 
z dnia 21 listopada 2008r. 

 
w sprawie 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, Dz. U. z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, 
poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U.  
z 2008r. Nr 180, poz. 1111) art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, 

Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, 
Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, 
Dz. U. Nr 251, poz 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93,  
poz. 585, Dz. U. Nr 116, poz. 730) Rada Gminy uch-
wala, co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych 
na terenie Gminy Górzyca w 2009r. wynoszą: 

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  
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- 640,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie  
- 920,00zł, 

c) powyżej 9,0 tony a poniżej 12 ton  
– 1.100,00zł; 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 
określa się następujące stawki podatkowe:     

 

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 zawiesze-
nia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.060,00 1.270,00 
13 14 1.270,00 1.680,00 
14 15 1.680,00 1.900,00 
15  1.900,00 2.080,00 

Trzy osie 
12 17 1.060,00 1.270,00 
17 19 1.270,00 1.680,00 
19 21 1.680,00 1.900,00 
21 23 1.900,00 2.100,00 
23 25 2.100,00 2.150,00 
25  2.150,00 2.300,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.650,00 1.900,00 
25 27 1.900,00 2.100,00 
27 29 2.100,00 2.170,00 
29 31 2.170,00 2.500,00 
31  2.200,00 2.500,00 

 
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton  
– 1.340,00zł; 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton określa się następujące stawki podat-
kowe:     

 

Liczba osi i dopuszczalna masa cał-
kowita zespołu pojazdów : 
Ciągnik siodłowy + naczepa  

Ciągnik balastowy + przyczepa 
(tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawie-
szeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za rów-
noważne 

Inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.420,00 1.470,00 
18 25 1.470,00 1.500,00 
25 31 1.500,00 1.570,00 
31  1.570,00 1.970,00 

Trzy osie 
12 40 1.670,00 1.720,00 
40  1.720,00 2.420,00 
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5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego: 

od 7 ton i poniżej 12 ton - 720,00zł; 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton  
z wyjątkiem związanych z działalnością rolni-
czą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego określa się następujące stawki podat-
kowe: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silni-
kowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

Inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 1.020,00 1.170,00 
18 25 1.170,00 1.270,00 
25  1.270,00 1.370,00 

Dwie osie 
12 28 1.170,00 1.270,00 
28 33 1.270,00 1.370,00 
33 38 1.370,00 1.470,00 
38  1.470,00 1.645,67 

Trzy osie 
12 38 1.350,00 1.462,00 
38  1.645,67 1.825,00 

 
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc 

do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 820,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.850,00zł. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków trans-
portowych pojazdy będące własnością Urzędu Gmi-
ny, z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 
pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Górzyca. 

§ 4. Traci moc z dniem 1 stycznia 2009r. uchwała 
Rady Gminy Górzyca Nr XII/73/07 z dnia 30 listo-
pada 2007r. w sprawie podatku od środków trans-
portowych. 

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

Przewodnicząca Rady 
Maria Syktus 

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

1860 
 

UCHWAŁA NR XXII/142/08 
RADY GMINY GÓRZYCA 

 
z dnia 21 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wzorów formularzy dla osób fizycznych i prawnych niezbędnych do wymiaru  

i poboru podatku rolnego  
 

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, Dz. U. z 2002r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, 
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poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, 
poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U.  
z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 6a ust. 11 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  
(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, 
Nr 245, poz. 1775, Nr 259, poz. 1825, Dz. U. z 2007r. 
Nr 109, poz. 747, Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa wzory formularzy zawierające da-
ne podmiotu i przedmiotu opodatkowania, nie-
zbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego: 

1) informacja o gruntach (dla osób fizycznych)  
- załącznik Nr 1; 

2) deklaracja na podatek rolny (dla osób praw-
nych, jednostek organizacyjnych, w tym spół-
ek, nieposiadających osobowości prawnej, 

jednostek organizacyjnych Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek or-
ganizacyjnych Lasów Państwowych) – załącz-
nik Nr 2.  

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2009r. traci moc uch-
wała Nr XVII/126/04 Rady Gminy Górzyca z dnia  
3 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzoru for-
mularzy dla osób fizycznych i prawnych niezbęd-
nych do wymiaru i poboru podatku rolnego.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Górzyca. 

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

Przewodnicząca Rady 
Maria Syktus 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXII/142/08 

Rady Gminy Górzyca 
z dnia 21 listopada 2008r. 

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 
1. .................................................................................................. 
2. .................................................................................................. 
3. Właściwy Urząd Skarbowy .................................................... 
  .................................................................................................... 
4. Telefon kontaktowy ................................................................. 

 

 

IR – 1                                            INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 
 
2. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) 
    Składający:     Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, 

użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepi-
sów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz  posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego. 

  Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podat-
kowego. 

  Miejsce składania: Prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 5. Wójt Gminy Górzyca  

    Adres siedziby: 69-113 Górzyca , ul. 1 Maja  1 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 
 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
6. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą kratkę) 
     1. właściciel                         2. współwłaściciel                             3. użytkownik                             4. spadkobierca 
7a. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 
 
8a. Imię ojca, imię matki 
 
9a. Numer PESEL 
 
7b. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 
 

 

8b. Imię ojca, imię matki 
 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
 10. Kraj 

 
11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu 

 16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

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

                           1. informacja na dany rok                                                 2. korekta informacji na dany rok 
 

D. D. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI, ADRES, NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 

 

 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 
Nr działki Nr działki Nr działki Nr działki Nr działki Nr działki  

       
 Klasy użytków wynikające 

z ewidencji gruntów 
 Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych  

         
 Grunty orne        
 I        
 II        
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 IIIa        
 IIIb        
 IVa        
 IVb        
 V        
 VI        
 VIz        
 Sady        
 I        
 II        
 IIIa        
 IIIb        
 IVa        
 IVb        
 V        
 VI        
 VIz        
 Użytki zielone        
 I        
 II        
 III        
 IV        
 V        
 VI        
 VIz        
 Grunty rolne zabudowane        
 I        
 II        
 IIIa        
 III        
 IIIb        
 IVa        
 IV        
 IVb        
 V        
 VI        
 VIz        
 Grunty pod stawami        
 Nieużytki        
 Rowy        
 Grunty zadrzewione i zakrzaczo-

ne położone na UR 
       

 I        
 II        
 IIIa        
 III        
 IIIb        
 IVa        
 IV        
 V        
 VI        
 VIz        
 Razem    
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F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
  Niniejsze oświadczenie potwierdzam własnoręcznym podpisem uprzedzony o odpowiedzialności   
  karnej z art. 233 § 1 KK. 
 20. Imię 

 
21. Nazwisko 

 22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składa-
jącego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 24. Uwagi organu podatkowego 

 
 

 25. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

26. Podpis przyjmującego formularz 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXII/142/08 

Rady Gminy Górzyca 
z dnia 21 listopada 2008r. 

Pieczęć nagłówkowa podatnika 
 
1. NIP ...................................................................................... 
2. Regon .................................................................................. 
3. Numer Krajowego Rejestru Sądowego ............................ 
4. Numer PKD ......................................................................... 
3. Telefon kontaktowy ............................................................ 

 

 
DR – 1                                            DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 
 
                                    
          
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z  późn. zm.) 
Składający:            Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości 

prawnej będących właścicielami  gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi grun-
tów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz 
dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jed-
nostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub    z spółkami nie posiadającymi osobowości 
prawnej.  

Termin składania:  Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie, bądź    wygaśnięcie obowiązku podatkowego.  

Miejsce składania: Prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 5. Wójt Gminy Górzyca 

   Adres  siedziby: 69-113 Górzyca , ul. 1 Maja 1 

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

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

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

 7. Rodzaj własności  (zaznaczyć właściwą kratkę) 
    � 1. właściciel                       �  2. współwłaściciel 

 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 

 
D. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI, NR DZIAŁKI, NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 
 
 
 
 
 
 

4.  na rok 

…………………. 
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych  

Klasy użyt-
ków 

wynikające 
z ewidencji 
gruntów 

Ogółem 
Niepodlegające 
przeliczeniu na ha 
przeliczeniowe 

Podlegające 
przeliczeniu 
na hektary 

przeliczeniowe 

Liczba 
hektarów 
przelicze-
niowych 

Stawka z 1ha 
(przelicze-
niowego lub 
fizycznego) 
w zł,gr 

Wymiar 
podatku 
rolnego         
w zł, gr 

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

zabudowane 
      

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

stawami 
      

 Nieużytki       
 Rowy       
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 Grunty za-
drzewione  

i zakrzaczone 
położone na 

UR 

      

 I       
 II       
 IIIa       
 III       
 IIIb       
 IVa       
 IV       
 V       
 VI       
 VIz       
 Razem 

(bez zwol-
nień) 

      

 
E. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW  

1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów  
2. inwestycyjne  
3. inne  

 

Razem  
 
F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU  
 Kwota podatku 

Różnica kwot z D – (E + F) 
 

 
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

Niniejsze oświadczenie potwierdzam własnoręcznym podpisem uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu 
Karnego. 
 21. Imię 

 
22. Nazwisko 

 23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej skła-
dającego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 25. Uwagi organu podatkowego:  

 
 
 
 
 
 
 

26. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

27. Podpis przyjmującego formularz 

 
Pouczenie: 
W przypadku nie wykonania w całości lub w części zadeklarowanego zobowiązania podatkowego, 
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 117 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002r.  
Nr 110, poz. 968 z późn. zm.). 
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1861 
 

UCHWAŁA NR XIX/132/08 
RADY GMINY SZCZANIEC 

 
z dnia 21 listopada 2008r. 

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

2009r. na terenie Gminy Szczaniec 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: 
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  
Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111) 
w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.: Dz. U. z 2005r.  
Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, 
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2007r. 
Nr 109, poz. 747, Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres trzech 

pierwszych kwartałów 2008r. określoną w Komu-
nikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwar-
tałów 2008r. (M. P. z 2008r. Nr 81, poz. 717), przyj-
mowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego 
na terenie Gminy Szczaniec w 2009r. obniża się  
z kwoty 55,80zł za 1dt do kwoty 45zł za 1dt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Szczaniec. 

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

Przewodniczący Rady 
Józef Starzyński 

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

1862 
 

UCHWAŁA NR XIX/133/08 
RADY GMINY SZCZANIEC 

 
z dnia 21 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2009 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,  
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,  
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. 
Nr 180, poz. 1111) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143,  
poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 

poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,  
Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, 
Nr 116, poz. 730, M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721,  
Nr 75, poz. 758, M. P. z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76, 
poz. 813) w związku z obwieszczeniem Ministra 
Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokal-
nych w 2009r. (M. P. z 2008r. Nr 59, poz. 531) uch-
wala się, co następuje: 

§ 1. Określa się stawki podatku od nierucho-
mości w 2009r. w następującej wysokości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
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dynków od 1m2 powierzchni - 0,74zł, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego, od 1m2 powierzchni - 0,35zł; 

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części, zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 19,00zł, 

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

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni 

użytkowej - 4,01zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego, od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - 4,00zł; 

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. Traci moc uchwała Nr XI/77/07 Rady Gmi-
ny w Szczańcu z dnia 29 listopada 2007r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości w roku 2008 (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Lubuskiego z 2007r. Nr 34, poz. 567).  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący Rady 
Józef Starzyński 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIX/134/08 
RADY GMINY SZCZANIEC 

 
z dnia 21 listopada 2008r. 

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

Szczaniec w roku 2009 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późń. zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,  
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. 
Nr 180, poz. 1111) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późń. zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143,  
poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,  
Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, 
Nr 116, poz. 730 M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721,  

Nr 75, poz. 758, M. P. z 2007r. Nr 47, poz. 557,  
Nr 76, poz. 813) w związku z obwieszczeniem Mi-
nistra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2009r. (M. P. z 2008r. Nr 59, poz. 531)  
i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia z 13 paź-
dziernika 2008r. w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych obowiązujących w 2009r. 
(M. P. z 2008r. Nr 78, poz.692) uchwala się, co na-
stępuje: 

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

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  
- 550zł, 
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b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 750zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  - 1.050zł; 

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

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton - 920zł; 

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 podatkowe określa załącznik  
Nr 2 do uchwały; 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym, posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego - 920zł; 

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

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

a) do 15 miejsc - 450zł, 

b) od 16 miejsc do mniej niż 30 miejsc - 920zł, 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.150zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/80/07 Rady Gmi-
ny Szczaniec z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od środków transpor-
towych na terenie gminy na rok 2008. 

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

Przewodniczący Rady 
Józef Starzyński 

 
  Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XIX/134/08 
      Rady Gminy Szczaniec 

      z dnia 21 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 pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 1.180 1.210 
13 14 1.250 1.280 
14 15 1.310 1.350 

              15 i więcej  1.380 1.410 
Trzy osie 

12 17 1.300 1.340 
17 19 1.380 1.420 
19 21 1.470 1.510 
21 23 1.560 1.600 
23 25 1.650 1.770 

             25 i więcej  1.730 1.770 
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1 2 3 4 
Cztery osie i więcej 

12 25 2.360 2.400 
25 27 2.450 1.490 
27 29 2.540 2.560 
29 31 2.620 2.690 

31 i więcej 2.690 2.690 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XIX/134/08 

      Rady Gminy Szczaniec 
      z dnia 21 listopada 2008r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego 

do używania łącznie z naczepa lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej niż 12 ton 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

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

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.870 1.910 
18 25 1.960 2.000 
25 31 2.044 2.080 

31 i więcej 2.080 2.080 
Trzy osie 

12 40 2.080 2.080 
40 i więcej 2.690 2.690 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XIX/134/08 
      Rady Gminy Szczaniec 

      z dnia 21 listopada 2008r. 
 
Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silniko-

wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: przyczepa/naczepa  

+ pojazd silnikowy (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 520 540 
18 25 560 590 
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1 2 3 4 
25 i więcej 610 630 

Dwie osie 
12 28 1.610 1.640 
28 33 1.610 1.640 
33 38 1.610 1.640 

38 i więcej 1.860 1.910 
Trzy osie 

12 38 1.250 1.310 
38 i więcej 1.380 1.440 

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

1864 
 

UCHWAŁA NR XIX/135/08 
RADY GMINY SZCZANIEC 

 
z dnia 21 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad pobierania opłaty targowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r.  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  
poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111) i art. 19 
pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U.  
z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,  
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2008r. 
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, M. P. z 2006r.  
Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, M. P. z 2007r. Nr 47, 
poz. 557, Nr 76, poz. 813) oraz obwieszczenia Mi-
nistra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2009r. (M. P. z 2008r. Nr 59, poz. 531) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Dzienną stawkę opłaty targowej za pro-
wadzenie działalności handlowej bądź gastrono-
micznej na powierzchni do 5m2 - 10zł. 

2. Za każdy dodatkowy m2, na którym prowa-
dzona jest sprzedaż określona w ust. 1 stawka 
wzrasta o kwotę - 5zł. 

 

 

§ 2. 1. Opłaty targowe pobierane są imienne. 

2. Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze 
inkasa. 

3. Jako inkasentów wyznacza się sołtysów wsi: 

- Jan Baranowski - sołectwo Szczaniec, 

- Mieczysław Bil - sołectwo Brudzewo, 

- Piotr Kłosiak - sołectwo Dąbrówka Mała, 

- Marzena Doering - sołectwo Kiełcze, 

- Regina Wojtek - sołectwo Koźminek, 

- Kazimierz Gordzelewski - sołectwo My-
szęcin, 

- Regina Modrzyk - sołectwo Opalewo, 

- Tomasz Flis - sołectwo Ojerzyce, 

- Włodzimierz Dżumaga - sołectwo Smar-
dzewo, 

- Janusz Błażków - sołectwo Wilenko, 

- Agnieszka Wojtyło - sołectwo Woli-
mirzyce. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/79/07 Rady Gminy 
Szczaniec z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie usta-
lenia wysokości stawek i zasad pobierania opłaty 
targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Lubu-
skiego z 2007r. Nr 137, poz. 1980). 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Józef Starzyński 

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

1865 
 

UCHWAŁA NR XIX/136/08 
RADY GMINY SZCZANIEC 

 
z dnia 21 listopada 2008r. 

 
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w roku 2009 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. 
Nr 180, poz. 1111) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 sty-
cznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.: 
Dz. U. z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Dz. U. z 2006r.  
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,  
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,  
Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,  
M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, M. P.  
z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz.813) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości  
w 2009r.: 

1) grunty zajmowane z przeznaczeniem na in-
stalację kabin i aparatów telefonicznych ogól-
nodostępnych na terenie Gminy Szczaniec; 

2) budynki i grunty przeznaczone na działalność 

ochotniczych straży pożarnych; 

3) budynki i grunty przeznaczone na działalność 
ośrodków kultury i świetlic wiejskich; 

4) grunty, budynki i budowle będące we władaniu 
jednostek budżetowych i zakładów budżeto-
wych Gminy Szczaniec, z wyjątkiem budyn-
ków lub ich części oraz gruntów zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej; 

5) grunty, budynki i budowle stanowiące wła-
sność Gminy Szczaniec, które nie zostały od-
dane w zarząd i nie zostały wydzierżawione oraz 
nie są użytkowane bez żadnego tytułu praw-
nego; 

6) grunty wpisane do rejestru zabytków, pod 
warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgod-
nie z przepisami o ochronie zabytków, zajęte 
na prowadzenie działalności gospodarczej.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązują od 
1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Józef Starzyński 
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1866 
 

UCHWAŁA NR XIX/137/08 
RADY GMINY SZCZANIEC 

 
z dnia 21 listopada 2008r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/78/07 w sprawie opłaty od posiadania psów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 
Nr 162, poz. 1568 Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. 
Nr 180, poz. 1111) oraz art. 18a ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844,  
z późn. zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199,  
Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,  
poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, 

poz. 730, M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75,  
poz. 758, M. P. z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76,  
poz. 813) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Traci moc uchwała Nr XI/78/07 Rady Gminy 
Szczaniec z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty od posiadania psów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Szczaniec. 

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

Przewodniczący Rady 
Józef Starzyński 

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

1867 
 

UCHWAŁA NR XXIII/199/08 
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ 

 
z dnia 21 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednoli-
ty z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z póź-
niejszymi zmianami) Rada Miejska w Szlichtyngo-
wej uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków od 1m2 - 0,74zł powierzchni,      

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha 

powierzchni – 3,90zł, 

c) pozostałych od 1m2 powierzchni, w tym za-
jętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez or-
ganizacje pożytku publicznego - 0,24zł; 

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej od 1m2 
powierzchni użytkowej - 19,81zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1m2 powierzchni 
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użytkowej – 9,24zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gos-
podarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytko-
wej – 4,01zł, 

e) pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej, 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego  
– 3,69zł; 

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

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

a) budynki, budowle i grunty będące we wła-
daniu: Zespołu Świetlic w Szlichtyngowej, 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Szlichtyngowej, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szlichtyngowej, Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Dryżynie, Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Goli, Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Jędrzychowicach, Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Nowych Drzew-
cach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sta-
rych Drzewcach, Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wyszanowie, instytucję kultury, 

b) strychy będące w posiadaniu osób fizycz-
nych i prawnych. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/85/07 Rady Miej-
skiej w Szlichtyngowej z dnia 20 listopada 2007r.  
w sprawie określenia stawek podatku od nieru-
chomości oraz zwolnień z tego podatku. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Adam Fałda 

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

1868 
 

UCHWAŁA NR XXIII/200/08 
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ 

 
z dnia 21 listopada 2008r. 

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

podatku na terenie miasta i gminy 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. 
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada 
Miejska w Szlichtyngowej uchwala, co następuje: 

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 4,5 tony włącznie  

– 616,00zł, 

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie  
- 649,00zł, 

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie  
- 828,00zł, 

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 940,00zł, 

e) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.253,00zł; 

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 zawiesze-
nia: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna 
(osie jezdne) z zawiesze-
niem pneumatycznym 
uznanym za równoważ-

nie 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.002,00 1.002,00 
13 14 1.147,00 1.147,00 
14 15 1.398,00 1.398,00 
15  1.567,00 1.567,00 

Trzy osie 
12 17 1.147,00 1.147,00 
17 19 1.253,00 1.253,00 
19 21 1.515,00 1.515,00 
21 23 1.669,00 1.669,00 
23 25 2.037,00 2.037,00 
25  2.037,00 2.037,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 2.037,00 2.037,00 
25 27 1.679,00 1.679,00 
27 29 2.059,00 2.059,00 
29 31 2.628,00 2.628,00 
31  2.628,00 2.628,00 

 
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całko-
witej zespołu pojazdów od 3, 5 tony i poniżej  
12 ton włącznie: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.164zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.276zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.589zł; 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton: 

     
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ze-
społu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa 

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna/osie jezdne  
z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem 
uznanym na równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.634,00 1.858,00 
18 25 2.031,00 2.031,00 
25 31 2.031,00 2.031,00 
31  2.031,00 2.031,00 

Trzy osie 
12 40 2.031,00 2.031,00 
40  2.031,00 2.628,00 
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5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-

jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną  przez podatnika podat-
ku rolnego: 

a) od 7 ton a poniżej 12 ton - 448,00zł; 

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

       
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespo-

łu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy  

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna/osie jezdne  
z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawiesze-
niem uznanym za rów-

noważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 448,00 448,00 
18 25 503,00 503,00 
25  503,00 629,00 

Dwie osie 
12 28 503,00 560,00 
28 33 688,00 952,00 
33 38 952,00 1.607,00 
38  1.633,00 1.903,00 

Trzy osie 
12 38 758,00 1.056,00 
38  1.056,00 1.434,00 

 
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do 

siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.607,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2.031,00zł. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków tran-
sportowych: 

Pojazdy będące własnością gminnych jednostek 
organizacyjnych gminy, z wyjątkiem pojazdów,  
o których mowa w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/86/07 Rady Miej-
skiej w Szlichtyngowej z dnia 20 listopada 2007r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na terenie miasta  
i gminy. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Adam Fałda 
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UCHWAŁA NR XXIII/201/08 
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ 

 
z dnia 21 listopada 2008r. 

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

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 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.) 
Rada Miejska w Szlichtyngowej uchwala, co na-
stępuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjętej jako 
podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie 
Gminy Szlichtyngowa na 2009r. do kwoty 50,00zł 
za 1q. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/95/07 Rady Miej-
skiej w Szlichtyngowej z dnia 20 listopada 2007r.  
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej 
jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i ma zastosowanie od  
1 stycznia 2009r. oraz podlega ogłoszeniu w spo-
sób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodniczący Rady 
Adam Fałda 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXVIII/181/08 
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE 

 
z dnia 27 listopada 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 (tekst je-
dnolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

_______________________________________________ 
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 usta-
nowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi 
(Dz.Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.); 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie po-
bierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 999r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – do-
tyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej - wydanie specjalne. 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od 
nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta  
i Gminy Dobiegniew: 

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 
1m2 powierzchni użytkowej - 0,55zł; 

2) od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospo-
darczej od 1m2 powierzchni użytkowej: 

a) na terenie miasta - 17,34zł, 

b) na terenie wiejskim - 14,65zł; 

3) od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,86zł; 

4) od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 po-
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wierzchni użytkowej - 3,84zł; 

5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego od 1m2 po-
wierzchni użytkowej: 

a) na terenie miasta - 5,50zł, 

b) na terenie wiejskim - 4,50zł, 

c) budynków letniskowych - 6,37zł; 

6) od rurociągów i przewodów sieci przesyło-
wej, rozdzielczej wody i kanalizacji, od budowli 
służących do odprowadzania, oczyszczania 
ścieków i dostarczania wody - 1% ich wa-
rtości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych; 

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

8) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków - 0,68zł; 

9) od gruntów: 

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha 
powierzchni - 3,74zł, 

b) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,17zł. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzęd-
owym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczacy Rady 
Tomasz Karpiński 

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

1871 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/182/08 
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie zwolnień z tytułu 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 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

_______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transpor-
tu kombinowanego towarów między państwami członkow-
skimi (Dz.Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.); 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie 
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastru-
ktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 999r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – do-
tyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej - wydanie specjalne. 
 

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

a) 90% - powierzchni budynków pozostałych 
lub ich części, innych niż wymienione  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a - d ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych, należące do emerytów lub ren-
cistów z rolnictwa, do których stosuje się 
przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników, 

b) 50% - powierzchni budynków pozostałych 
lub ich części, innych niż wymienione  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a - d ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych oraz grunty pozostałe należące 
do emerytów lub rencistów. 

2. Zwolnienia o którym mowa w ust. 1 nie 
obejmują budynków letniskowych oraz budynków 
i gruntów związanych z prowadzeniem działalność 
gospodarczej. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi- 
strzowi Dobiegniewa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz- 
 

nia 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Karpiński 

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

1872 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/183/08 
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości 

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

______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transpor-
tu kombinowanego towarów między państwami członkowski-
mi (Dz.Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.); 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie 
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 
999r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – do-
tyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej - wydanie specjalne. 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nierucho-
mości na terenie miasta i gminy: 

a) nieruchomości należące do jednostek i za-
kładów budżetowych powiązanych z bu-
dżetem miasta i gminy z wyjątkiem bu-
dynków lub ich części wynajętych innym 
podmiotom gospodarczym, 

b) budynki, budowle, tereny zielone, place  
i grunty stanowiące własność gminy, z wy-
jątkiem nieruchomości wynajętych innym 
podmiotom gospodarczym i osobom fi-
zycznym. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Tomasz Karpiński 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXVIII/184/08 
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia 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 (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. 
zm.) oraz na podstawie art. 10 i art.12 ust. 4 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. 
______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 

ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transpor-
tu kombinowanego towarów między państwami członkow-
skimi (Dz.Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.); 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie 
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruk-
tury 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 – do-
tyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej - wydanie specjalne. 
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Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się następu-
jące stawki i zwolnienia w podatku od środków 
transportowych: 

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku 
od środków transportowych obowiązujących na 
terenie miasta i gminy: 

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

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 609zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.015zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.218zł; 

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

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 588zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 963zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.115zł; 

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 określa załącznik Nr 1 do 
uchwały; 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton - wyprodukowanego do dnia 31 grud-
nia 1995r. włącznie: 

a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 1.421zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.421zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton włącznie  
- 1.421zł; 

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

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.318zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.350zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton włącznie  
- 1.370zł; 

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 

12 ton - stawki podatkowe określa załącznik 
Nr 2 do uchwały; 

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – wy-
produkowane do 31 grudnia 1995r. włącznie, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną prze podatnika 
podatku rolnego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1.218zł, 

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 1.218zł; 

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 1995r., z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1.188zł, 

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 1.188zł; 

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 działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, stawki podatkowe określa 
załącznik Nr 3 do uchwały; 

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

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.421zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.797zł; 

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

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.370zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.746zł. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków tran-
sportowych, autobusy będące własnością gminy 
wykorzystywane do zbiorowego przewozu dzieci 
do szkół. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2009r. i podlega ogłoszeniu w Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Karpiński 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVIII/184/08 

Rady Miejskiej w Dobiegniewie 
z dnia 27 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 za-
wieszeniem pneuma-tycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy osi jezd-
nych 

Dwie osie 
12 13 1.937 1.937 
13 14 1.937 1.937 
14 15 1.937 1.937 
15  1.937 1.937 

Trzy osie 
12 17 1.937 1.937 
17 19 1.937 1.937 
19 21 1.937 1.937 
21 23 1.937 1.937 
23 25 1.937 1.948 
25  2.153 2.255 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.937 1.937 
25 27 1.937 1.948 
27 29 1.948 2.153 
29 31 2.153 2.450 
31  2.204 2.450 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXVIII/184/08 
Rady Miejskiej w Dobiegniewie 

z dnia 27 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 

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 za-
wieszeniem pneuma-tycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy osi jezd-
nych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1.498 1.498 
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1 2 3 4 
18 25 1.498 1.498 
25 31 1.498 1.815 
31  1.498 1.935 

Trzy osie 
12 40 1.640 1.815 
40  2.050 2.505 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXVIII/184/08 
Rady Miejskiej w Dobiegniewie 

z dnia 27 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 silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

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

równoważne 

Inne systemy osi jezd-
nych 

Jedna oś 
12 18 1.185 1.185 
18 25 1.185 1.185 
25  1.185 1.185 

Dwie osie 
12 28 1.185 1.185 
28 33 1.185 1.185 
33 38 1.185 1.325 
38  1.498 1.743 

Trzy osie 
12 38 1.185 1.185 
38 27 1.498 1.498 

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

1874 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/185/08 
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia dziennych 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 z późn. zm.) oraz art. 19 
pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co na-

stępuje: 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, 
na terenie Miasta i Gminy Dobiegniew, w następują-
cej wysokości: 

1) sprzedaż z samochodów ciężarowych: 
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- artykułów przemysłowych - 17zł, 

- artykułów spożywczych – 17zł; 

2) sprzedaż z samochodów dostawczych: 

- artykułów przemysłowych – 17zł, 

- artykułów spożywczych – 17zł; 

3) sprzedaż z samochodów osobowych: 

- artykułów przemysłowych – 13zł, 

- artykułów spożywczych – 13zł; 

4) sprzedaż ze straganów targowych, namiotów: 

- artykułów przemysłowych – 17zł, 

- artykułów spożywczych – 17zł; 

5) sprzedaż z ławki, stolika polowego: 

- artykułów przemysłowych – 10zł, 

- artykułów spożywczych – 10zł; 

6) sprzedaż małej ilości warzyw, owoców, kwia-
tów – 9zł; 

7) sprzedaż wyrobów produkcji własnej (sery, 
masło, jaja, itp.) – 9zł. 

§ 2. 1. Rada Miejska powierza pobór opłaty tar-
gowej, w drodze inkasa, Przedsiębiorstwu Usług 
Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poz-
nańska 8, Dobiegniew. 

2. Ustala się 75% zainkasowanej opłaty targo-
wej dla Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych 
„KOMUNALNI” Sp. z o.o. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/25/07 Rady Miej-
skiej w Dobiegniewie z dnia 8 marca 2007r. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku U Województwa 
Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Karpiński 

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

 

1875 
 

UCHWAŁA NR XXVII/177/08 
RADY GMINY SŁOŃSK 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości 

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

§ 1. 1. Określa się na terenie Gminy Słońsk 
stawki podatku od nieruchomości w następującej 
wysokości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków od 1m2 powierzchni - 0,63zł, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-

żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 0,06zł od 1m2 pow.; 

2) od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych - 0,42zł od 1m2 pow. użyt-
kowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 15,63zł od 
1m2 pow. użytkowej, 

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

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - 4.01zł od 1m2 pow. użyt-
kowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
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żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 2,93zł od 1m2 pow. użyt-
kowej; 

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

§ 2. Niezależnie od zwolnień przewidzianych  
w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy, zwalnia się od podatku 
od nieruchomości lub ich części: 

a) powierzchnie nieruchomości przekraczają-
ce 100m2 w budynkach określonych w § 1 
pkt 2 lit. e uchwały, będących we władaniu 
emerytów i rencistów, (których wyłącznym 
źródłem utrzymaniajest emerytura lub ren-
ta), 

b) budynki i grunty lub ich części stanowiące 
własność Gminy Słońsk wykorzystywa-
nych na prowadzenie działalności w zakre-

sie udzielania świadczeń zdrowotnych, 

c) budowle, budynki, grunty lub ich części 
stanowiące własność Gminy Słońsk, będą-
ce w posiadaniu gminnych jednostek or-
ganizacyjnych. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/85/07 Rady Gminy 
Słońsk z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści oraz zwolnień od podatku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Słońsk. 

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

Przewodnicząca Rady 
Lilla Burkiewicz 

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

1876 
 

UCHWAŁA NR XXVII/177/08 
RADY GMINY SŁOŃSK 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) 
Rada Gminy w Słońsku uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się z kwoty 55,80zł za 1dt do kwoty 
50,00zł za 1dt średnią cenę skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2008r., określoną  
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 17 października 2008r. (Monitor 
Polski Nr 81, poz. 717), przyjmowaną jako podsta-

wę do obliczenia podatku rolnego na obszarze 
Gminy Słońsk na 2009r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Słońsk. 

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

Przewodnicząca Rady 
Lilla Burkiewicz 
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1877 
 

DECYZJA 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

NR OSZ-4210-82(4)/2008/334/VII/JC 
 

z dnia 26 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 energetyczne (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) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Ener-
getyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrze-
czu zwanego w dalszej części decyzji „Przedsię-
biorstwem energetycznym”, zawartego w piśmie 
znak: ZEC/3603/2008 z dnia 8 listopada 2008r., któ-
re wpłynęło do Oddziału Terenowego Urzędu Re-
gulacji Energetyki w dniu 13 listopada 2008r. w spra-
wie zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 sierp-
nia 2008r. Nr OSZ-4210-30(8)/2008/334/VII/JC i zmie-
nionej decyzją z dnia 28 października 2008r.  
Nr OSZ-4210-67(4)/2008/334/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 4 sierpnia 2008r. Nr OSZ-4210-30(8) 
/2008/334/VII/JC, Prezes Urzędu Regulacji Energe-
tyki, zwany dalej „Prezesem URE”, zatwierdził ta-
ryfę dla ciepła, a następnie decyzją z dnia 28 paź-
dziernika 2008r. Nr OSZ-4210-67(4)/2008/334/VII/JC, 
zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła, ustaloną przez 
Przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada kon-
cesje udzielone przez Prezesa URE w dniu 1 paź-
dziernika 1998r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/145/ 
334/U/1/98/MS (zmienioną decyzjami z dnia 14 paź-
dziernika 1999r. Nr WCC/145A/334/W/3/99/AD, z dnia 
25 lipca 2000r. Nr WCC/145B/334/W/3/2000/EG, z dnia 
7 lutego 2001r. Nr WCC/145C/334/W/3/2001/EG, z dnia 
6 maja 2002r. Nr WCC/145D/334/W/5/2002/ZD, z dnia 
6 czerwca 2003r. Nr WCC/145E/334/W/OSZ/2003/EŻ, 
z dnia 29 grudnia 2004r. Nr WCC/145F/334/OSZ/W/ 
2004/JC oraz z dnia 10 sierpnia Nr WCC/145–ZTO/ 
344/W/OSZ/2007/RN) oraz w dniu 1 października 
1998r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/156/ 
334/U/1/98/MS (zmienioną decyzjami z dnia 14 paź-

dziernika 1999r. Nr PCC/156A/334/W/3/99/AD, z dnia 
25 lipca 2000r. Nr PCC/156B/334/W/3/2000/EG, z dnia 
6 maja 2002r. Nr PCC/156C/334/W/3/2002/ZD, z dnia 
6 czerwca 2003r. Nr PCC/156D/334/W/OSZ/2003/EŻ 
oraz z dnia 10 sierpnia 2007r. Nr PCC/156–ZTO/334/W/ 
OSZ/2007/RN). 

W dniu 13 listopada 2008r. przedsiębiorstwo ener-
getyczne złożyło wniosek (uzupełniony pismem 
znak: ZEC/3724/2008 z dnia 24 listopada 2008r.)  
o zmianę zatwierdzonej taryfy dla ciepła, polegają-
cą na zmianie cen i stawek opłat za ciepło 
w 6 grupach taryfowych. Podwyżka ta została uza-
sadniona wyższymi kosztami zakupu gazu ziem-
nego od dostawcy, którym jest Media Odra Warta 
Sp. z o.o. w stosunku do kosztów ich pozyskania 
uwzględnionych w kosztach, stanowiących pod-
stawę kalkulacji cen i stawek opłat w obecnie obo-
wiązującej taryfie dla ciepła. Wzrost kosztów pozy-
skania paliwa, zużywanego do produkcji ciepła, 
stanowi okoliczność przewidzianą w § 27 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 paź-
dziernika 2006r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytu-
łu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006r. Nr 193, 
poz. 1423) – umożliwiającą zmianę zatwierdzonej 
przedsiębiorstwu energetycznemu taryfy dla cie-
pła. 

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 
ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, 
może być w każdym czasie, za jej zgodą zmieniona 
przez organ administracji publicznej, który ją wy-
dał, jeżeli nie sprzeciwia się temu przepis szcze-
gólny oraz przemawia za tym interes społeczny 
lub słuszny interes strony.  

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

Mając powyższe na względzie uznałem, że zatwier-
dzenie wnioskowanych zmian jest zasadne. 

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

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przedsiębiorstwu ener-
getycznemu przysługuje odwołanie do Sądu 
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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. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 
Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość 
wymaganiom przepisanym dla pisma proce-
sowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej 
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytocze-
nie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wska-
zanie dowodów, a także zawierać wniosek  
o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości 
lub części (art. 479 49 Kodeksu postępowania 
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 Przedsiębior-
stwa energetycznego w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa 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-4210-82(4)/2008/334/VII/JC 
z dnia 26 listopada 2008r. 

Zmiana taryfy dla ciepła 

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Zakład Ener-
getyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrze-
czu, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 sierpnia 2008r. 
Nr OSZ –4210-30(8)/2008/334/VII/JC zmienionej de-
cyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 
28 października 2008r. Nr OSZ-4210-67(4)/2008/ 
334/VII/JC wprowadza się następujące zmiany:  

w części 4 „Rodzaje oraz wysokości cen i stawek 
opłat” w miejsce dotychczasowych cen i stawek 
opłat dla grup B1, B2, C, D, F oraz H wprowadza 
się następujące ceny i stawki opłat: 

 
 Grupa taryfowa B1     Tabela 4.4 

Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 

netto brutto* 
zł/MW/rok 161.731,89 197.312,91 1. Cena za zamówioną moc cieplną 

rata - zł/MW/m-c 13.477,66 16.442,75 
2. Cena ciepła zł/GJ 48,70 59,41 
3. Cena nośnika ciepła zł/ m3 11,34 13,83 

zł/MW/rok 5.188,74 6.330,26 4. Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe 
rata - zł/MW/m-c 432,39 527,52 

5. Zmienna stawka opłaty za usługi 
przesyłowe 

zł/GJ 
2,06 2,51 

 * ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 

 
 Grupa taryfowa B2      Tabela 4.5 

Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 

netto brutto* 
zł/MW/rok 161.731,89 197.312,91 1. Cena za zamówioną moc cieplną 

rata - zł/MW/m-c 13.477,66 16.442,75 
2. Cena ciepła zł/GJ 48,70 59,41 
3. Cena nośnika ciepła zł/ m3 11,34 13,83 

zł/MW/rok 11.252,50 13.728,05 4. Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe 
rata - zł/MW/m-c 937,71 1.144,01 

5. Zmienna stawka opłaty za usługi 
przesyłowe 

zł/GJ 
1,97 2,40 

 * ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                     poz. 1877, 1878 
Województwa Lubuskiego Nr 124 

8801 

 Grupa taryfowa C     Tabela 4.6 
Stawki opłat 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 
netto brutto* 

1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówio-
ną moc cieplną 

zł/MW 
12.092,32 14.752,63 

2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 53,23 64,94 
 * stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
 

 Grupa taryfowa D     Tabela 4.7 
Stawki opłat 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 
netto brutto* 

1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówio-
ną moc cieplną 

zł/MW 
9.615,35 11.730,73 

2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 54,68 66,71 
 * stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
 

 Grupa taryfowa F     Tabela 4.9 
Stawki opłat 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 
netto brutto* 

1. Stawka opłaty miesięcznej za zamó-
wioną moc cieplną 

zł/MW 
7.788,60 9.502,09 

2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 54,74 66,78 
 * stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
 

 Grupa taryfowa H      Tabela 4.11 
Stawki opłat 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 
netto brutto* 

1. Stawka opłaty miesięcznej za zamó-
wioną moc cieplną 

zł/MW 
6 515,99 7 949,51 

2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 56,35 68,75 
 * stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%     
    

Pozostała część taryfy pozostaje bez zmian.  
 
=================================================================================== 
 

1878 
 

OBWIESZCZENIE NR 5/08 
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 25 listopada 2008r. 

 
w sprawie operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji 

budynków na obszarze miasta Zielona Góra 
 

Na podstawie art. 24a ust. 8 - 12 ustawy z dnia  
17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 – tekst jednolity  
z późn. zm.1), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
15 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 – tekst jednolity z późn. 
zm.2), art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 
– tekst jednolity) oraz § 13, § 15 ust. 2 i § 17 ust. 1 
pkt 1 zarządzenia Nr 300/07 Prezydenta Miasta 
Zielona Góra z dnia 14 marca 2007r. w sprawie 
regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielo-

na Góra – tekst jednolity z późn. zm.3 obwieszcza 
się:  

_______________________________________________ 
 
1Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. 
Nr 170, poz.1217, z 2007r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008r. Nr 201, 
poz. 1237. 
2Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 
oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111.  
3Ogłoszony w załączniku do obwieszczenia Nr 3/08 Prezydenta 
Miasta Zielona Góra z dnia 11 sierpnia 2008r., zmieniony za-
rządzeniem Nr 730/08 z dnia 1 września 2008r.  
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§ 1. Projekt operatu opisowo - kartograficznego 
modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewi-
dencji budynków i lokali dla części jednostki ewi-
dencyjnej - miasta Zielona Góra, obejmującej ob-
ręby ewidencyjne Nr 23, 24, 29, 40 stał się z dniem 
19 kwietnia 2008r. operatem ewidencji gruntów  
i budynków.  

§ 2. 1. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą 
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków 
ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, 
może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ob-
wieszczenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego, zgłaszać zarzuty do danych za-
wartych w § 1.  

2. Uwzględnienie lub odrzucenie zarzutów nastę-
puje w drodze stosownej decyzji Prezydenta Mia-
sta.  

§ 3. Do czasu ostatecznego zakończenia postępo-
wania, tj. uprawomocnienia się decyzji w stosunku 
do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą za-
rzuty, dane ujawnione w operacie opisowo - kar-
tograficznym nie są ważne.  

§ 4. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia obwieszczenia traktowane będą jak wnio-
ski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów  
i budynków.  

§ 5. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

Zastępca Prezydent 
Dariusz Lesicki 

 

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

1879 
 

POROZUMIENIE NR 1/08 
 

zawarte w dniu 26 września 2008r. 
 

pomiędzy: 

Powiatem Świebodzińskim, zwanym dalej „Powia-
tem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu 
Świebodzińskiego, w imieniu którego działają: 

1. Starosta - Zbigniew Szumski, 

2. Wicestarosta – Jolanta Starzewska, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Doroty 
Karbowiak, 

a Gminą Skąpe, zwaną dalej „Gminą”, w imieniu 
której działa: 

Wójt - Zbigniew Woch, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jarosława 
Wisza, 

na wykonanie zadania „Budowa chodnika w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1227 F w m. Międzylesie”  

§ 1. 1. Powiat powierza gminie wykonanie za-
dania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiato-
wej Nr 1227F w m. Międzylesie” zgodnie z projek-
tem technicznym. 

2. Gmina, pełniąc rolę inwestora zobowiązuje 
się do: 

1) przeprowadzenia procedury przetargowej, 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicz-
nych; 

2) poprowadzenia procesu inwestycyjnego, zgod-

nie z wymogami prawa budowlanego i usta-
wy o drogach publicznych; 

3) rozliczenia finansowego i księgowego zada-
nia oraz nieodpłatnego przekazania na rzecz 
Powiatu wartości zakończonej inwestycji. 

§ 2. Przewidywany łączny koszt zadania wynie-
sie 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysiące zło-
tych 00/100). 

§ 3. 1. Powiat zobowiązuje się przeznaczyć na 
zadanie kwotę 25.000,00zł, nie więcej jednak niż 
50% kosztów zadania. 

2. Przekazanie kwoty nastąpi na konto Gminy 
Skąpe, po zakończeniu i rozliczeniu zadania, na pod-
stawie noty obciążeniowej, wystawionej przez 
gminę w ciągu 7 dni od daty odbioru końcowego 
robót. 

§ 4. Termin wykonania prac ustala się na dzień 
30 listopada 2008r. 

§ 5. Powiat w sprawach dotyczących realizacji 
porozumienia reprezentuje Naczelnik Wydziału 
Dróg w Starostwie Powiatowym – Mirosław Olen-
der. 

§ 6. W imieniu gminy nadzór nad całością 
spraw związanych z realizacją zadania objętego 
porozumieniem sprawuje Krzysztof Kasza. 

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają 
pisemnej zgody obu stron, pod rygorem nie-
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ważności. 

§ 8. W sprawach nienormowanych mają zasto-
sowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie w terminie 

14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 
ze stron. 

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

1880 
 

POROZUMIENIE NR PZD 392/08 
 

zawarte w dniu 20 listopada 2008r. 
 

w Nowej Soli pomiędzy Powiatem Nowosolskim, 
w imieniu którego działają: 

1. Małgorzata Lachowicz - Murawska - Starosta 
Nowosolski, 

2. Józef Suszyński – Wicestarosta, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Ewy Ma-
tyla, 

a Gminą Kożuchów, w imieniu której działa: 

Andrzej Ogrodnik - Burmistrz Kożuchowa, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanty 
Piotrowskiej, 

w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania 
oraz udzielenia przez Gminę Kożuchów Powiatowi 
Nowosolskiemu pomocy finansowej w celu rea-
lizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 3008F ulicy Żeromskiego  
w Kożuchowie” w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. 

§ 1. Strony porozumienia uznają za celową 
wzajemną współpracę i współdziałanie w zakresie 
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudo-
wa drogi powiatowej Nr 3008F ulicy Żeromskiego 
w Kożuchowie”. 

§ 2. W celu realizacji zadania inwestycyjnego 
określonego w § 1, strony zgodnie ustalają nastę-
pujące zasady postępowania: 

1. Powiat Nowosolski zobowiązuje się do: 

a) opracowania i złożenia w 2008r. w wyma-
ganym terminie wniosku o dofinansowa-
nie zadania pn.: „Przebudowa drogi powia-
towej Nr 3008F ulicy Żeromskiego w Kożu-
chowie”, 

b) zrealizowania w 2009r. procesu inwesty-
cyjnego, zgodnie z warunkami określony-
mi w Narodowym Programie Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008 - 2011, 

c) zapewnienia w budżecie środków finanso-
wych na realizację zadania w wysokości 
500.000zł, 

d) opracowania specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia oraz przeprowadzenia 
procedury przetargowe w oparciu o prze-
pisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
dla zadania wymienionego w § 1, zgodne  
z warunkami określonymi w Narodowym 
Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 - 2011. 

2. Gmina Kożuchów zobowiązuje się do: 

a) udzielenia w formie dotacji pomocy finan-
sowej Powiatowi Nowosolskiemu na sfi-
nansowanie kosztów wykonania zadania 
inwestycyjnego, o którym mowa w § 1,  
w wysokości 500.000zł, 

b) w przypadku zmiany wartości inwestycji 
wynikającej z postępowania przetargowe-
go lub innych zaakceptowanych przez obie 
strony powodów wysokość dotacji ustalo-
na zostanie z uwzględnieniem procento-
wego udziału stron porozumienia (po 
50%), 

c) przekazywania w 2009r. środków pomocy 
finansowej. na konto Starostwa Powiato-
wego w Nowej Soli w terminie 14 dni od 
dnia złożenia przez Powiat Nowosolski 
wniosku o przekazanie pomocy finansowej 
wraz z potwierdzoną kopią faktury wyko-
nawcy za określoną część robót budowla-
nych, wynikającą z protokółu odbioru ro-
bót, 

d) zapewnienia w budżecie środków finanso-
wych na udzielenie pomocy finansowej. 

3. Strony porozumienia zobowiązują się do 
współpracy w celu jak najlepszego zrealizowania 
przedmiotu porozumienia. 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                     poz. 1880, 1881 
Województwa Lubuskiego Nr 124 

8804 

§ 3. 1. Każda zmiana warunków porozumienia 
wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważno-
ści.  

2. W sprawach nieunormowanych w poro-
zumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych. 

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 
podpisania. 

§ 5. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego 

niniejszym porozumieniem spory, strony podda-
dzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla sie-
dziby Powiatu Nowosolskiego. 

§ 6. Niniejsze porozumienie sporządzono w czte-
rech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 
egzemplarze dla każdej ze stron. 

§ 7. Niniejsze porozumienie zostanie skierowa-
ne do opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

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

1881 
 

POROZUMIENIE NR PZD 393/08 
 

zawarte w dniu 20 listopada 2008r. 
 
pomiędzy Powiatem Nowosolskim, w imieniu 
którego działają: 

1. Małgorzata Lachowicz - Murawska - Starosta 
Nowosolski, 

2. Józef Suszyński – Wicestarosta, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Ewy Ma-
tyla, 

a Gminą Nowa Sól – Miasto, w imieniu której dzia-
ła: 

Wadim Tyszkiewicz - Prezydent Miasta, 

przy kontrasygnacie Aliny Słomiannej - Główny 
Księgowy z upoważnienia Skarbnika Miasta, 

w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania 
oraz udzielenia przez Gminę Nowa Sól - Miasto 
Powiatowi Nowosolskiemu pomocy finansowej  
w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Prze-
budowa ul. Przyszłości na osiedlu Zatorze II w No-
wej Soli od ul. Wojska Polskiego do ul. Chopina” 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008 - 2011. 

§ 1. Strony porozumienia uznają za celową wza-
jemną współpracę i współdziałanie w zakresie re-
alizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 
ul. Przyszłości na osiedlu Zatorze II w Nowej Soli 
od ul. Wojska Polskiego do ul. Chopina”. 

§ 2. W celu realizacji zadania inwestycyjnego 
określonego w § 1, strony zgodnie ustalają nastę-
pujące zasady postępowania: 

1. Powiat Nowosolski zobowiązuje się do: 

a) opracowania i złożenia w 2008r. w wyma-
ganym terminie wniosku o dofinansowa-
nie zadania pn.: „Przebudowa ul. Przyszło-
ści na osiedlu Zatorze II w Nowej Soli od 
ul. Wojska Polskiego do ul. Chopina”, 

b) zrealizowania w 2009r. procesu inwesty-
cyjnego zgodnie z warunkami określonymi 
w Narodowym Programie Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008 - 2011, 

c) zapewnienia w budżecie środków finan-
sowych na realizację zadania. 

2. Gmina Nowa Sól - Miasto zobowiązuje się 
do: 

a) udzielenia w formie dotacji pomocy finan-
sowej Powiatowi Nowosolskiemu na sfi-
nansowanie kosztów wykonania zadania 
inwestycyjnego, o którym mowa w § 1,  
w wysokości 2.085.000zł, 

b) w przypadku zmiany wartości inwestycji 
wynikającej z postępowania przetargowe-
go lub innych zaakceptowanych przez obie 
strony powodów wysokość dotacji zosta-
nie ustalona wg. następującej formuły: 

D = W1 - 33%(W1 +W2) 

w której oznaczono: 

D - dotacja - pomoc finansowa, 

W1 - wkład własny powiatu (różnica między 
kosztem zadania a otrzymanym dofinan-
sowaniem z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011) w fi-
nansowaniu realizacji zadania pn.: „Prze-
budowa ul. Przyszłości na osiedlu Zatorze 
II w Nowej Soli od ul. Wojska Polskiego do 
ul. Chopina”, wynikający z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 - 2011, 

W2 - wkład własny Gminy Nowa Sól  
- Miasto w finansowaniu realizacji zadania 
pn.: „Budowa drogi wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą od ulicy Przyszłości do przy-
szłych terenów inwestycyjnych w Nowej 
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Soli”, wynikający z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, 

c) przekazywania w 2009r. środków pomocy 
finansowej. na konto Starostwa Powiato-
wego w Nowej Soli w terminie 14 dni od 
dnia złożenia przez Powiat Nowosolski 
wniosku o przekazanie pomocy finansowej 
wraz z potwierdzoną kopią faktury wyko-
nawcy za określoną część robót budowla-
nych, wynikającą z protokółu odbioru ro-
bót, 

d) opracowania w porozumieniu z Powiatem 
Nowosolskim specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia oraz przeprowadzenia pro-
cedury przetargowej w oparciu o przepisy 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych wspól-
nej dla obu zadań: zadania pn.: „Przebu-
dowa ul. Przyszłości na osiedlu Zatorze II 
w Nowej Soli od ul. Wojska Polskiego do 
ul. Chopina” oraz zadania „Budowa drogi 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą od ulicy 
Przyszłości do przyszłych terenów inwe-
stycyjnych w Nowej Soli”, jeżeli będzie to 
zgodne z warunkami określonymi w Naro-
dowym Programie Przebudowy Dróg Lo-
kalnych 2008 – 2011, 

e) zapewnienia w budżecie środków finan-
sowych na udzielenie pomocy finansowej. 

3. Strony porozumienia zobowiązują się do 
współpracy w celu jak najlepszego zrealizowania 
przedmiotu porozumienia. 

§ 3. 1. Każda zmiana warunków porozumienia 
wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważno-
ści. 

2. W sprawach nieunormowanych w porozu-
mieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cy-
wilnego oraz ustawy o finansach publicznych. 

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 
podpisania. 

§ 5. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego 
niniejszym porozumieniem spory, strony podda-
dzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla sie-
dziby Powiatu Nowosolskiego. 

§ 6. Niniejsze porozumienie sporządzono w czte-
rech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 
egzemplarze dla każdej ze stron. 

§ 7. Niniejsze porozumienie zostanie skierowa-
ne do opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

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

1882 
 

POROZUMIENIE NR PZD 394/08 
 

zawarte w dniu 20 listopada 2008r. 
 

pomiędzy Powiatem Nowosolskim, w imieniu 
którego działają: 

1. Małgorzata Lachowicz - Murawska - Starosta 
Nowosolski, 

2. Józef Suszyński – Wicestarosta, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Ewy Ma-
tyla, 

a Gminą Nowa Sól – Miasto, w imieniu której dzia-
ła: 

Wadim Tyszkiewicz - Prezydent Miasta, 

przy kontrasygnacie Aliny Słomiannej - Główny 
Księgowy z upoważnienia Skarbnika Miasta 

w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania 
w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Bu-
dowa drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą od 
ulicy Przyszłości do przyszłych terenów inwesty-
cyjnych w Nowej Soli” w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. 

§ 1. Strony porozumienia uznają za celową 
wzajemną współpracę i współdziałanie w zakresie 

realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 
drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą od ulicy 
Przyszłości do przyszłych terenów inwestycyjnych 
w Nowej Soli”. 

§ 2. W celu realizacji zadania inwestycyjnego 
określonego w § 1 strony zgodnie ustalają nastę-
pujące zasady postępowania: 

1. Powiat Nowosolski zobowiązuje się do: 

a) opracowania i złożenia w 2008r. w wyma-
ganym terminie wniosku o dofinansowa-
nie zadania pn.: „Przebudowa ul. Przyszło-
ści na osiedlu Zatorze II w Nowej Soli od 
ul. Wojska Polskiego do ul. Chopina”, 

b) zrealizowania w 2009r. procesu inwesty-
cyjnego w/w zadania, zgodnie z warunka-
mi określonymi w Narodowym Programie 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011, 
pod warunkiem otrzymania dofinansowa-
nia z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008 - 2011, 

c) zapewnienia w budżecie środków finan-
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sowych na realizację zadania wymienio-
nego w punkcie a, 

d) współdziałania przy realizacji zadania Po-
wiatu „Przebudowa ul. Przyszłości na 
osiedlu Zatorze II w Nowej Soli od ul. Woj-
ska Polskiego do ul. Chopina” i zadania 
gminy „Budowa drogi wraz z towarzyszą-
cą infrastrukturą od ulicy Przyszłości do 
przyszłych terenów inwestycyjnych w No-
wej Soli”,  

e) udostępnienia studium wykonalności, sta-
nowiącego własność Powiatu Nowosol-
skiego, dla zadań wymienionych w punk-
cie d. 

2. Gmina Nowa Sól - Miasto zobowiązuje się 
do: 

a) opracowania i złożenia w 2008r. w wyma-
ganym terminie wniosku o dofinansowa-
nie zadania pn.: „Budowa drogi wraz z to-
warzyszącą infrastrukturą od ulicy Przy-
szłości do przyszłych terenów inwestycyj-
nych w Nowej Sol”, 

b) zrealizowania w 2009r. procesu inwesty-
cyjnego w/w zadania, zgodnie z warunka-
mi określonymi w Narodowym Programie 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011, 

pod warunkiem otrzymania dofinansowa-
nia z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008 - 2011. 

3. Strony porozumienia zobowiązują się do 
współpracy w celu jak najlepszego zrealizowania 
przedmiotu porozumienia. 

§ 3. 1. Każda zmiana warunków porozumienia 
wymaga formy pisemne, pod rygorem nieważno-
ści. 

2. W sprawach nieunormowanych w porozu-
mieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cy-
wilnego oraz ustawy o finansach publicznych. 

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 
podpisania. 

§ 5. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego 
niniejszym porozumieniem spory, strony podda-
dzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla sie-
dziby Powiatu Nowosolskiego. 

§ 6. Niniejsze porozumienie sporządzono w czte-
rech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa eg-
zemplarze dla każdej ze stron. 

§ 7. Niniejsze porozumienie zostanie skiero-
wane do opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

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

 

1883 
 

POROZUMIENIE  
 

z dnia 24 listopada 2008r. 
 

w sprawie powierzenia Gminie Żary o statusie miejskim niektórych kompetencji z zakresu właściwości 
Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 
zawarte pomiędzy: 

Wojewodą Lubuskim - Heleną Hatka, 

a 

Gminą Żary o statusie miejskim, reprezentowa-
nym przez Burmistrza - Romana Pogorzelca. 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 - tekst jednolity  
z późn zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.),  
art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o och-
ronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  
Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz uchwały  
Nr XXI/201/08 Rady Miejskiej w Żarach z dnia  
25 września 2008r. w sprawie przyjęcia zadania  

z zakresu administracji rządowej strony porozu-
mienia ustalają, co następuje: 

§ 1. Wojewoda Lubuski, na wniosek Lubuskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po-
wierza, a Gmina Żary o statusie miejskim przejmu-
je prowadzenie spraw, określonych w niniejszym 
porozumieniu, z zakresu właściwości Wojewody 
Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących 
ochrony zabytków położonych w granicach admi-
nistracyjnych Gminy Żary o statusie miejskim. 

§ 2. Niniejsze porozumienie nie obejmuje spraw 
dotyczących: 

1) inwestycji własnych Gminy Żary o statusie 
miejskim; 

2) spraw związanych z prowadzeniem rejestru  
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i wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wy-
dawania decyzji administracyjnych w tym za-
kresie; 

3) badań archeologicznych; 

4) zabytków nieruchomych rezydencjonalnych 
(zamki, dwory, pałace, parki i folwarki z nimi 
związane) oraz sakralnych i posakralnych; 

5) zabytków ruchomych; 

6) opiniowania i uzgadniania dokumentów pla-
nistycznych, realizowanych na potrzeby mia-
sta Żary, w tym studiów uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. 

§ 3. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków może podejmować czynności kontrolne wyni-
kające z art. 38 ust. 3, art. 39, art. 40 ust. 1 i 3 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami, jeżeli będzie to konieczne ze względu na 
szczególną wagę sprawy. 

§ 4. W ramach postanowień niniejszego poro-
zumienia, do zakresu działania Gminy Żary o sta-
tusie miejskim należy: 

1) realizacja zadań określonych w przepisach 
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568 z późn. zm.), a mianowicie: 

a) uzgadnianie programu prac konserwator-
skich przy zabytku nieruchomym wpisa-
nym do rejestru, programu zagospodaro-
wania zabytku nieruchomego wpisanego 
do rejestru wraz z otoczeniem oraz dalsze-
go korzystania z tego zabytku, a także nie-
odpłatne udostępnianie do wglądu właści-
cielowi lub posiadaczowi zabytku nieru-
chomego, wpisanego do rejestru, posia-
danej dokumentacji tego zabytku oraz 
umożliwienie dokonywania niezbędnych 
odpisów z tej dokumentacji, na podstawie 
art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 25 ust. 2 
ustawy, 

b) przedstawianie, w formie pisemnej, zale-
ceń konserwatorskich, określających spo-
sób korzystania z zabytku, jego zabezpie-
czenia i wykonania prac konserwatorskich, 
a także zakres dopuszczalnych zmian, które 
mogą być wprowadzone w tym zabytku, 
na podstawie art. 27 ustawy, 

c) przyjmowanie od właściciela lub posiada-
cza zabytku wpisanego do rejestru lub za-
bytku znajdującego się w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków zawiadomień o: uszko-
dzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzie-
ży zabytku, zagrożeniu dla zabytku, zmia-
nie miejsca przechowania zabytku rucho-

mego, zmianach dotyczących stanu praw-
nego zabytku, na podstawie art. 28 usta-
wy, 

d) wydawanie pozwoleń na: 

- prowadzenie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru, 

- wykonywanie robót budowlanych w oto-
czeniu zabytku, 

- prowadzenie badań konserwatorskich 
przy zabytku wpisanego do rejestru, 

- prowadzenie badań architektonicznych 
przy zabytku wpisanego do rejestru, 

- przemieszczanie zabytku nieruchomego 
wpisanego do rejestru, 

- dokonywanie podziału zabytku nieru-
chomego wpisanego do rejestru, 

- zmianę przeznaczenia zabytku wpisane-
go do rejestru lub sposobu korzystania  
z tego zabytku,  

- umieszczanie na zabytku wpisanym do 
rejestru urządzeń technicznych, tablic, 
reklam oraz napisów, 

- podejmowanie innych działań, które 
mogłyby prowadzić do naruszenia sub-
stancji lub zmiany wyglądu zabytku 
wpisanego do rejestru, na podstawie 
art. 36 ust. 1 pkt 1 - pkt 4, pkt 6 i pkt 8  
- pkt 11 ustawy, 

e) uzależnianie wydania pozwolenia na po-
dejmowanie działań, o których mowa  
w art. 36 ust. 1 pkt 6, 9 i 11 od przeprowa-
dzenia, na koszt wnioskodawcy, niezbęd-
nych badań konserwatorskich lub architek-
tonicznych, na podstawie art. 36 ust. 4 
ustawy, 

f) prowadzenie kontroli przestrzegania i sto-
sowania przepisów dotyczących ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami oraz spo-
rządzanie protokołu kontroli, na podstawie 
art. 38 i 39 ustawy, 

g) wydawanie zaleceń pokontrolnych kontro-
lowanej osobie fizycznej lub kierownikowi 
kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub 
wydawanie decyzji, o których mowa  
w art. 43, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 
ust. 1, art. 49 ust. 1, art. 50 ust. 1, na pod-
stawie art. 40 ustawy, 

h) żądanie przeprowadzenia postępowania 
służbowego lub innego przewidzianego 
prawem przeciwko osobom winnym do-
puszczenia do powstania uchybień i poin-
formowania w określonym terminie o pod-



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1883 
Województwa Lubuskiego Nr 124 

8808 

jętych działaniach zmierzających do usu-
nięcia tych uchybień, w przypadku kontroli 
jednostki organizacyjnej, na podstawie  
art. 40 ust. 3 ustawy, 

i) kierowanie odpowiednio do policji, proku-
ratury lub sądu zawiadomienia o popeł-
nieniu przestępstwa lub wykroczenia  
w przypadku stwierdzenia naruszenia prze-
pisów art. 108, 110, 112 - 115 i 117 - 118 
ustawy, na podstawie art. 41 ustawy, 

j) wydawanie decyzji o wstrzymaniu wyko-
nywanych bez pozwolenia lub w sposób 
odbiegający od zakresu i warunków okre-
ślonych w pozwoleniu prac konserwator-
skich, restauratorskich, badań konserwa-
torskich lub architektonicznych przy zabyt-
ku wpisanym do rejestru, robót budowla-
nych przy zabytku wpisanym do rejestru 
lub w jego otoczeniu, innych działań, o któ-
rych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6 - 8 i 10 - 11 
ustawy, na podstawie art. 43 pkt 1, 2 i 4 
ustawy, 

k) wydawanie decyzji po wstrzymaniu dzia-
łań określonych w art. 43 ustawy: 

- nakazujących przywrócenie zabytku do 
poprzedniego stanu lub uporządkowa-
nie terenu,  

- zobowiązujących do uzyskania pozwo-
lenia na prowadzenie wstrzymanych 
badań, prac, robót lub innych działań 
przy zabytku, 

- nakładających obowiązek podjęcia okre-
ślonych czynności w celu doprowadze-
nia wykonywanych badań, prac, robót 
lub innych działań przy zabytku do 
zgodności z zakresem i warunkami okre-
ślonymi w pozwoleniu, na podstawie 
art. 44 ust. 1 i 2 ustawy, 

l) wydawanie pozwolenia na wznowienie 
wstrzymanych badań, prac, robót lub in-
nych działań przy zabytku, na podstawie 
art. 44 ust. 3 ustawy, 

m) wydawanie decyzji: 

- nakazującej przywrócenie zabytku do 
poprzedniego stanu lub uporządkowa-
nie terenu,  

- zobowiązującej do doprowadzenia za-
bytku do jak najlepszego stanu, na pod-
stawie art. 45 ust. 1 ustawy, 

n) wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub ro-
bót budowlanych przy zabytku nie wpisa-
nym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia 
warunki uzasadniające dokonanie wpisu 
do rejestru, na podstawie art. 46 ust. 1 

ustawy, 

o) wznawianie postępowania w sprawie wy-
danego pozwolenia, zmiana lub jego cof-
nięcie, na podstawie art. 47 ustawy, 

p) wydawanie decyzji nakazującej przepro-
wadzenie prac konserwatorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku, na podstawie 
art. 49 ust. 1 ustawy oraz 

q) wydawanie zaświadczeń o użytkowaniu 
zabytków zgodnie z zasadami opieki nad 
zabytkami, na podstawie art. 217 i n. ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępo-
wania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. 
Nr 98, poz. 1071 - tekst jednolity z późn. 
zm.), 

r) egzekucja nałożonych w ramach niniejsze-
go porozumienia obowiązków na podsta-
wie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o po-
stępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 - tekst 
jednolity z późn. zm.); 

2) realizacja zadań określonych w przepisach 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), a mianowicie: 

a) uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla 
obiektów i obszarów objętych ochroną kon-
serwatorską, podlegających ochronie praw-
nej w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz  
art. 7 pkt 1 i pkt 4 ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami, na pod-
stawie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy, 

b) uzgadnianie projektów decyzji o warun-
kach zabudowy dla obiektów i w obsza-
rach zabytkowych wskazanych w pkt 1, na 
podstawie art. 60 ust. 1 ustawy; 

3) realizacja zadań określonych w przepisach 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), 
a mianowicie: 

a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew 
lub krzewów z terenu nieruchomości wpi-
sanej do rejestru zabytków i pobieranie 
opłat z tego tytułu, odraczanie terminu 
uiszczenia opłat i ich umarzanie, a także 
podejmowanie decyzji o rozłożeniu opłaty 
na raty, na podstawie art. 83 ust. 2, art. 84, 
art. 87 ust. 6 i 7 ustawy, 

b) uzgadnianie decyzji w sprawie usuwania 
drzew i krzewów, na terenach objętych 
ochroną konserwatorską na podstawie prze-
pisów miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego; 

4) realizacja zadań określonych w przepisach 
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ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowla-
ne (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 - tekst 
jednolity z późn. zm.), a mianowicie: 

a) wydawanie opinii, o których mowa w art. 9 
ust. 3 pkt 4 ustawy, 

b) uzgadnianie decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę lub rozbiórkę, na podstawie art. 39 
ust. 3 ustawy, 

c) uzgadnianie decyzji nakazujących rozbiór-
kę obiektu i uporządkowanie terenu, na 
podstawie art. 67 ust. 3 ustawy. 

§ 4. 1. Zadania powierzone porozumieniem,  
w tym wydawanie decyzji i postanowień, realizo-
wane są przez Burmistrza Miasta Żary, z upoważ-
nienia którego działa Miejski Konserwator Zabyt-
ków. 

2. Miejski Konserwator Zabytków działa w struk-
turze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach. 

§ 5. 1. Miejskiego Konserwatora Zabytków,  
o którym mowa w § 4 ust. 1, wyłonionego w dro-
dze naboru, zatrudnia Burmistrz Miasta Żary. 

2. W skład komisji oceniającej kandydatów 
wchodzi przedstawiciel Lubuskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków. 

3. Warunki i regulamin naboru, o którym mo-
wa w ust. 1 oraz kryteria, które powinien spełniać 
kandydat na stanowisko Miejskiego Konserwatora 
Zabytków, podlegają każdorazowo pisemnej ak-
ceptacji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków. 

§ 6. Do załatwiania spraw określonych w poro-
zumieniu Miejski Konserwator Zabytków używać 
będzie: 

1) blankietów korespondencyjnych i pieczęci 
nagłówkowych zgodnie z odrębnymi przepi-
sami w zakresie czynności kancelaryjnych dla 
organów gmin; 

2) pieczęci podpisowej: 

z up. Burmistrza Miasta Żary 

imię i nazwisko 

Miejski Konserwator Zabytków. 

§ 7. 1. Wydawane postanowienia i decyzje ad-
ministracyjne oraz zaświadczenia, o których mowa 
w § 4 będą przekazywane do wiadomości Lubu-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2. Z prowadzenia spraw, o których mowa w § 3, 
Miejski Konserwator Zabytków przekazywać bę-
dzie Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatoro-
wi Zabytków półroczne i roczne sprawozdania  
w ciągu 10 dni od ostatniego dnia miesiąca koń-

czącego półrocze i rok. 

§ 8. 1. Kontrolę nad prawidłowym wykonywa-
niem powierzonych niniejszym porozumieniem 
zadań w imieniu Wojewody Lubuskiego sprawuje 
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

2. Kontroli dokonuje Lubuski Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków lub upoważnieni przez niego 
pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków. 

3. W przypadku kontroli Lubuski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, co najmniej na 7 dni przed 
rozpoczęciem postępowania kontrolnego, powia-
damia pisemnie Miejskiego Konserwatora Zabyt-
ków o przedmiocie, zakresie i terminie kontroli. 

4. W ramach realizacji kontroli, Lubuski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków lub działający z jego 
upoważnienia pracownicy Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, mają prawo 
wglądu do akt spraw załatwianych na podstawie 
porozumienia. 

5. Miejski Konserwator Zabytków zapewnia kon-
trolującym warunki niezbędne do przeprowadzenia 
kontroli, w szczególności niezwłocznie przedstawia 
żądane dokumenty i materiały oraz udziela ust-
nych lub pisemnych wyjaśnień. 

6. Z czynności kontrolnych kontrolujący spo-
rządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza 
Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków. 

7. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
może, w razie potrzeby, wydać zalecenia pokon-
trolne i wyznaczyć tryb i termin ich wykonania. 

§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas 
nieokreślony. 

2. Porozumienie może zostać wypowiedziane 
przez każdą ze stron za trzymiesięcznym wypo-
wiedzeniem. 

3. Wojewoda Lubuski na wniosek lub w uzgod-
nieniu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków może w trybie natychmiastowym wy-
powiedzieć porozumienie w przypadku stwierdze-
nia niewykonywania powierzonych zadań lub wy-
konywania ich z rażącym naruszeniem prawa.  

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11. Ustalenia niniejszego porozumienia wcho-
dzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskie-
go. 

§ 12. Niniejsze porozumienie sporządzono  
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jed-
nym dla Wojewody Lubuskiego oraz Burmistrza 
Miasta Żary. 
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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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