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§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pod-
pisania. 

Wojewoda Lubuski 
Helena Hatka

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

1890 
 

ZARZĄDZENIE NR 322/08 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 3 grudnia 2008r. 

 
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlisko 

 
 
Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 oraz art. 190 ust. 1 
pkt 2 i 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547,  
z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, 
poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, 
poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 z 2007r. Nr 48, poz. 327 
i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607  
i Nr 180, poz. 1111) oraz w związku z uchwałą  
Nr XIX/134/08 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 listo-
pada 2008r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów 
uzupełniających do Rady Gminy Siedlisko w okrę-
gu wyborczym Nr 2, w których wybiera się jedne-
go radnego.  

§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia 
15 lutego 2009r. 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykona-
nia poszczególnych czynności wyborczych określa 
kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do za-
rządzenia. 

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego i podaje do pu-
blicznej wiadomości w formie obwieszczenia na 
obszarze Gminy Siedlisko. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Wojewoda Lubuski 
Helena Hatka 

         Załącznik 
do zarządzenia Nr 322/08 

         Wojewody Lubuskiego 
          z dnia 3 grudnia 2008r. 

 
Kalendarz wyborczy 

dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających  
do Rady Gminy Siedlisko 

zarządzonych na dzień 15 lutego 2009r. 
 

Termin wykonania 
czynności wyborczej 

Treść czynności 

1 2 
do 17 grudnia 2008r. 

 
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia oraz ogłoszenie  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody 
Lubuskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlisko. 

do 27 grudnia 2008r. 
 
 
 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia wójta, informacji  
o granicach okręgów wyborczych, numerach i liczbie radnych wybieranych  
w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wybor-
czej w Siedlisku w wyborach uzupełniających, 
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o utworzeniu komite-
tów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnych. 
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1 2 
do 29 grudnia 2008r. 

 
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze przez pełnomocników 
komitetów wyborczych kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej  
w Siedlisku. 

do 1 stycznia 2008r. 
 

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze Gminnej Komisji 
Wyborczej w Siedlisku. 

do 16 stycznia 2009r. 
do godz. 2400 

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Siedlisku list kandydatów na radnych 
w okręgach wyborczych. 

do 16 stycznia 2009r. 
 

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Siedlisko kandydatów do składów obwodowych ko-
misji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych. 

do 25 stycznia 2009r. 
 

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Siedlisku obwodowych komisji 
wyborczych, 
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia wójta, informacji  
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych. 

do 31 stycznia 2009r. 
 

- rozplakatowanie obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych 
listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komite-
tów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi 
oznaczeniami kandydatów. 

do 1 lutego 2009r. - sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy. 
13 lutego 2009r. 
o godz. 2400 

- zakończenie kampanii wyborczej. 

14 lutego 2009r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wybor-
ców. 

15 lutego 2009r. 
godz. 600 – 2000 

- głosowanie. 

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

1891 
 

UCHWAŁA NR 182/5/XX/08 
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

 
z dnia 25 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 
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 późn. zm.1) oraz art. 10 ust. 1 i 2 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.2) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość podatku od środków 
transportowych dla samochodów ciężarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej: 

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 261zł; 

2) powyżej 5,5 tony do 10,5 tony włącznie - 810zł; 

3) powyżej 10,5 tony i poniżej 12 ton - 935zł. 

§ 2. Ustala się wysokość podatku od środków 

transportowych dla samochodów ciężarowych  
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyż-
szej niż 12 ton: 

_______________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.  
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180,  
poz. 1111. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,  
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz  
z 2008r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730. 
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Liczba osi i dopuszczalna masa cał-
kowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

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

niem pneumatycznym lub 
uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 937 950 
13 14 950 964 
14 15 964 993 
15  1.023 1.634 

Trzy osie 
12 17 993 1.176 
17 19 1.176 1.440 
19 21 1.440 1.620 
21 23 1.542 1.895 
23 25 1.895 2.339 
25  1.895 2.339 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.596 1.623 
25 27 1.623 1.860 
27 29 1.860 2.162 
29 31 2.162 2.689 
31  2.162 2.689 

 
§ 3. Ustala się wysokość podatku od środków 

transportowych dla ciągników siodłowych i bala-
stowych przystosowanych do używania łącznie  
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 

1) od 3,5 tony do 9 ton włącznie - 675zł; 

2) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 877zł. 

§ 4. Ustala się wysokość podatku od środków 
transportowych dla ciągników siodłowych i bala-
stowych przystosowanych do używania łącznie  
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej lub większej 
niż 12 ton: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa cał-
kowita zespołu pojazdów: ciągnik 

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

Stawka podatku (w złotych) 

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

niem pneumatycznym lub 
uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 936 972 
18 25 1.007 1.440 
25 31 1.429 1.893 
31  1.893 2.078 

Trzy osie 
12 40 1.623 2.074 
40  2.162 2.689 

 
§ 5. Ustala się wysokość podatku od środków 

transportowych dla przyczep i naczep, które z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą podatni-
ka podatku rolnego, który wynosi 261zł. 

§ 6. Ustala się wysokość podatku od środków 
transportowych dla przyczep i naczep, które łącz-
nie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczal-
ną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolni-
czą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
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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 zawiesze-

niem pneumatycznym lub 
uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 230 262 
18 25 528 708 
25  708 933 

Dwie osie 
12 28 604 968 
28 33 1.257 1.438 
33 38 1.438 1.527 
38  1.758 1.962 

Trzy osie 
12 38 1.438 1.641 
38  1.883 1.968 

 
§ 7. Ustala się wysokość podatku od środków 

transportowych dla autobusów w zależności od 
liczby miejsc do siedzenia: 

1) mniejszej niż 30 - 502zł; 

2) równej lub wyższej niż 30 – 1.105zł. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Iłowej. 

§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Iłowej 
Nr 93/5/XI/07 z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Lubuskiego Nr 131, poz. 1809). 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od  
1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Wdowiak

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

1892 
 

UCHWAŁA NR 183/5/XX/08 
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

 
z dnia 25 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej 

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

§ 1. Ustala się dzienna stawkę opłaty targowej 
w wysokości 14zł we wszystkich miejscach, w któ-
rych jest prowadzony handel na terenie Gminy 
Iłowa. 

§ 2. 1. Opłata targowa jest pobierana codzien-
nie przez inkasenta, z zastrzeżeniem ust. 2.  

_______________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.  
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180,  
poz. 1111. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,  
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz  
z 2008r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730. 
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2. Wpłatę opłaty targowej można dokonać  
w kasie Urzędu Miejskiego w Iłowej w dniu, w któ-
rym dokonywana jest sprzedaż przez osobę fizycz-
ną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 
mającą osobowości prawnej. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Iłowej 
Nr 116/5/XII/07 z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie 
ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targo-

wej (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskie-
go z 2008r. Nr 1, poz. 9). 

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

Przewodniczący Rady 
Mirosław Wdowiak 

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

1893 
 

UCHWAŁA NR 184/5/XX/08 
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

 
z dnia 25 listopada 2008r. 

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

obszarze Gminy Iłowa w 2009r. 
 

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 późn. zm.1) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.2) w związku z Komu- 
_______________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.  
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180,  
poz. 1111. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,  
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz  
z 2008r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730. 
 

 

nikatem 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) uch-
wala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę żyta określoną  
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 17 października 2008r. (M. P. Nr 81, 
poz. 717) do kwoty 48,29zł za 100 kilogramów  
- przyjmowaną jako podstawę do obliczenia po-
datku rolnego na obszarze Gminy Iłowa w 2009r. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Mirosław Wdowiak
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1894 
 

UCHWAŁA NR 187/5/XX/08 
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

 
z dnia 25 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.1) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 4, art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op-
łatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.2) uchwala się, co nastę-
puje: 

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

 

 

______________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.  
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180,  
poz. 1111. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,  
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz  
z 2008r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730. 
 

Lp. Przedmiot opodatkowania 
Stawka podatku  

w zł 
Jednostka 

opodatkowania 
1 2 3 4 

Grunty 
1 związane z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków 0,71 1m² powierzchni 

2 pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych 3,75 1ha powierzchni 

3 pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego 0,25 1m² powierzchni 

Budynki lub ich części 
4 mieszkalne 0,59 1m² powierzchni użytkowej 
5 związane z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej 19,13 1m² powierzchni użytkowej 

6 zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym 8,92 1m² powierzchni użytkowej 

7 zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych 3,44 1m² powierzchni użytkowej 

8 pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego 4,03 1m² powierzchni użytkowej 
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1 2 3 4 
Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

9 wykorzystywane bezpośrednio do wytwa-
rzania ciepła, rurociągi i przewody sieci 
rozdzielczych ciepła 

2% 

wartość określona na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, 4 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 

10 wykorzystywane jako rurociągi i przewody 
sieci rozdzielczych wody oraz wykorzysty-
wane bezpośrednio do procesu poboru  
i uzdatniania wody  1% jw. 

11 wykorzystywane jako rurociągi i przewody 
do odprowadzania i oczyszczania ścieków 1% jw. 

12 wykorzystywane do składowania nieczy-
stości stałych 1% jw. 

13 pozostałe 2% jw. 
 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) nieruchomości będące w zarządzie lub admi-
nistrowaniu gminnych jednostek organiza-
cyjnych, z wyjątkiem: 

a) nieruchomości lub ich części zajętych lub 
wykorzystywanych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej przez inne podmio-
ty, 

b) budowli wykorzystywanych bezpośrednio 
do wytwarzania ciepła, rurociągi i przewo-
dy sieci rozdzielczych ciepła, 

c) budowli wykorzystywanych bezpośrednio 
do procesu poboru i uzdatniania wody, ru-
rociągi i przewody sieci rozdzielczych wo-
dy, 

d) budowli wykorzystywanych do składowa-
nia nieczystości stałych; 

2) nieruchomości będące własnością gminy,  
z wyjątkiem: 

a) nieruchomości oddanych w posiadanie 
osobom fizycznym lub prawnym w drodze 
umowy najmu - dzierżawy, 

b) budowli wykorzystywanych bezpośrednio 
do wytwarzania ciepła, rurociągi i przewo-
dy sieci rozdzielczych ciepła, 

c) budowli wykorzystywanych do procesu po-
boru i uzdatniania wody, rurociągi i prze-
wody sieci rozdzielczych wody; 

3) grunty, budynki i budowle lub ich części wy-
korzystywane do prowadzenia działalności 
komunalnej związanej z zaspokajaniem zbio-
rowym potrzeb mieszkańców gminy w zakre-
sie odprowadzania i oczyszczania ścieków; 

4) budynki pozostałe, będące własnością lub 
współwłasnością osób, których jedynym do-
chodem są świadczenia z tytułu pracy w go-
spodarstwie rolnym, wypłacane wyłącznie  
z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Iłowej 
Nr 89/5/XI/07 z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości (Dziennik Urzędowy Województwa Lu-
buskiego z 2007r. Nr 131, poz. 1805). 

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

Przewodniczący Rady 
Mirosław Wdowiak 
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1895 
 

UCHWAŁA NR 188/5/XX/08 
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

 
z dnia 25 listopada 2008r. 

 
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty od po-

siadania psów 
 

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 późn. zm.1) oraz art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f oraz 
pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.2) uchwala się, co na-
stępuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania 
psów. 

§ 2. 1. Ustala się wysokość opłat od posiadania 
psów: 

1) od jednego psa 21zł rocznie; 

2) od drugiego psa 30zł rocznie; 

3) od każdego następnego psa 41zł rocznie. 

2. Jeżeli osoba fizyczna została posiadaczem psa 
w ciągu roku budżetowego, opłatę za ten rok usta-
la się proporcjonalnie do liczby miesięcy, z za-
strzeżeniem ust. 3. 

3. Liczba miesięcy liczona jest od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym osoba fizyczna została posiadaczem psa. 

§ 3. 1. Ustala się termin płatności opłaty od 
posiadania psów do dnia 15 marca roku budżeto-
wego. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2, 
terminem płatności jest piętnasty dzień miesiąca 
po miesiącu, w którym osoba fizyczna została po-
siadaczem psa. 

3. Opłata od posiadania psów płatna jest jed-
norazowo, bez wezwania. 

§ 4. 1. Określa się następujące zasady ustalania 
opłaty od posiadania psów: 

1) z terenu wiejskiego na podstawie wykazów 
sporządzonych przez sołtysów lub na pod-
stawie indywidualnych zgłoszeń posiadaczy 
psów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej 
do dnia 28 lutego roku budżetowego; 

2) z terenu miasta na podstawie wykazów spo-
rządzanych przez osoby dostarczające decyzje 
wymiarowe dotyczące podatków lub na pod-
stawie indywidualnych zgłoszeń posiadaczy 
psów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej 
do dnia 28 lutego roku budżetowego. 

2. Na podstawie indywidualnych zgłoszeń po-
siadaczy psów w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Iłowej do dnia 28 lutego roku budżetowego. 

§ 5. Z opłaty od posiadania psów zwalnia się 
posiadanie psa przez osobę fizyczną, utrzymywa-
nego w celu wykonywania pracy dozorcy nocnego 
– od jednego psa. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Mirosław Wdowiak 

______________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.  
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180,  
poz. 1111. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,  
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz  
z 2008r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730. 
3 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Rady Miejskiej 
w Iłowej Nr 92/5/XI/07 z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wy-
sokości stawek opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego z 2007r. Nr 131, poz. 1808). 
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1896 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/138/08 
RADY GMINY NOWA SÓL 

 
z dnia 26 listopada 2008r. 

 
w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości 

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

§ 1. Zwalnia się nieruchomości związane z wy-
konywaniem zadań gminy z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych na 

prowadzenie działalności gospodarczej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego z mocą obowiązująca od 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Marek Matusewicz 

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

1897 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/139/08 
RADY GMINY NOWA SÓL 

 
z dnia 26 listopada 2008r. 

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

go na obszarze Gminy Nowa Sól 
 

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

§ 1. Obniża się cenę żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2008r. w sprawie  średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. 
(M. P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80zł za 1q do 
kwoty 45,27zł za 1q.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała  Nr XVIII/84/07 z dnia 
19 grudnia 2007r. w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obli-
czenia podatku rolnego na obszarze Gminy Nowa 
Sól. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje w roku podat-
kowym 2009. 

Przewodniczący Gminy 
Marek Matusewicz 
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UCHWAŁA NR XXIX/207/08 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

 
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 (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 10 ust. 1 i 2 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 z późn. zm.) 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 
2008r. w sprawie górnych granic stawek kwoto-
wych w podatkach i opłatach lokalnych w 2009r. 
(M. P. Nr 54, poz. 486) oraz obwieszczenie Ministra 
Finansów z dnia 13 października 2008r. w sprawie 
minimalnych stawek w podatku od środków trans-
portowych obowiązujących w 2009r. (M. P. Nr 78, 
poz. 692) uchwala się, co następuje:  

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

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poni-
żej 12 ton:  

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 640zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 960zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.066zł; 

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 powyżej 3,5 tony i poni-
żej 12 ton - 1.280zł; 

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 ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego - 960zł; 

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 o liczby miejsc do 
siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.492zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.812zł. 

§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 12 
ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku od środków 
transportowych autobusy wykorzystywane do do-
wozu dzieci do szkół.   

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/104/07 Rady Miej-
skiej w Drezdenku z dnia 16 listopada 2007r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych. 

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

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

Z-ca Przewodniczącego Rady 
Maciej Pietruszak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIX/207/08 
Rady Miejskiej w Drezdenku 

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 zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawiesze-
niem uznanym za rów-

noważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.066,00 1.172,00 
13 14 1.172,00 1.279,00 
14 15 1.279,00 1.492,00 
15  1.492,00 1.705,00 

Trzy osie 
12 17 1.119,00 1.172,00 
17 19 1.172,00 1.385,00 
19 21 1.385,00 1.598,00 
21 23 1.598,00 1.813,00 
23 25 1.812,00 1.918,00 
25  1.918,00 2.025,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.598,00 1.812,00 
25 27 1.812,00 2.025,00 
27 29 2.025,00 2.131,00 
29 31 2.131,00 2.555,00 
31  2.291,00 2.555,00 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXIX/207/08 
Rady Miejskiej w Drezdenku 

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 rów-

nej 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 za równoważne 

Inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1.279,00 1.385,00 
18 25 1.385,00 1.492,00 
25 31 1.492,00 1.598,00 
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1 2 3 4 
31  1.598,00 2.025,00 

Trzy osie 
12 40 1.705,00 1.918,00 
40  1.918,00 2.657,00 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXIX/207/08 
Rady Miejskiej w Drezdenku 

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, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
 

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

jazd silnikowy (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 959,00 1.065,00 
18 25 1 065,00 1.172,00 
25 28 1.172,00 1.279,00 

Dwie osie 
12 28 1.065,00 1.172,00 
28 33 1.172,00 1.279,00 
33 38 1.279,00 1.385,00 
38  1.385,00 1.812,00 

Trzy osie 
12 38 1.279,00 1.385,00 
38  1.492,00 1 598,00 

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

1899 
 

UCHWAŁA NR XXIV/159/08 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku 

rolnego za 2009r. 
 

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

 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta na ob-
szarze Gminy Międzyrzecz, określoną jako podstawa 
do obliczenia podatku rolnego za 2009r. - podaną 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 17 października 2008r. w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2008r. (M. P. Nr 81, poz. 717) - z kwoty 
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55,80zł za 1 kwintal do kwoty 50zł za 1 kwintal. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  
 

Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2009r.  

Przewodniczący Rady 
Stanisław Ziemecki 

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

1900 
 

UCHWAŁA NR XXIV/160/08 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku 

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

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomo-
ści na terenie Gminy Międzyrzecz w wysokości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków, z zastrzeżeniem lit. b i c – od 1m2 
powierzchni – 0,54zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w zakresie rekreacji i wypo-
czynku i udostępniania ich na te cele, a także 
zajętych na kempingi, pola biwakowe i plaże 
– od 1m2 powierzchni – 0,40zł, 

c) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w zakresie usług turystycz-
nych na terenach rezerwatów przyrody  
– od 1m2 powierzchni – 0,21zł, 

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego, z zastrzeżeniem lit. f – od 
1m2 powierzchni – 0,16zł, 

f) posiadających klasyfikację gleboznawczą  
i nie zaliczonych zgodnie z przepisami o ewi-
dencji gruntów i budynków do użytków 
rolnych ani do gruntów zadrzewionych i za-
krzewionych na użytkach rolnych – od 1m2 
powierzchni – 0,05zł; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – od 1m2 powierzchni użyt-
kowej – 0,48zł, 

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 – 16,05zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – od 1m2 po-
wierzchni użytkowej – 8,65zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – od 1m2 powierzchni 
użytkowej – 3,85zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego, z wyłączeniem określo-
nych pod lit. f i g – od 1m2 powierzchni 
użytkowej – 3,23zł, 

f) wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe (domki letniskowe) – od 
1m2 powierzchni użytkowej – 5,73zł, 

g) garaży nie stanowiących części budynku 
mieszkalnego – od 1m2 powierzchni użyt-
kowej – 5,73zł; 

3) od budowli: 

a) będących sieciami gazowymi średniego 
ciśnienia - 1,8%, 

b) pozostałych - 2,0% 

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

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomo-
ści lub ich części, będące własnością gminy, które 
nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie wieczy-
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ste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie bądź 
pod innym tytułem albo nie zostały objęte w bez-
umowne posiadanie przez osoby prawne, osoby 
fizyczne lub jednostki organizacyjne oraz spółki nie 
mające osobowości prawnej.  

2. Zwalnia się od podatku pozostałe budynki 
lub ich części, wymienione w § 1 pkt 2 lit. e, będą-
ce w posiadaniu emerytów lub rencistów, którzy 
przekazali gospodarstwo rolne na Skarb Państwa 
w zamian za emeryturę lub rentę. 

3. Zwalnia się od podatku pozostałe budynki 
lub ich części, wymienione w § 1 pkt 2 lit. e, będą-
ce w posiadaniu emerytów lub rencistów rolni-
czych spółdzielni produkcyjnych lub państwowych 
przedsiębiorstw gospodarki rolnej, których wyłą-

cznym źródłem utrzymania są świadczenia emery-
talno - rentowe uzyskiwane w związku z członko-
stwem lub pracą w tych spółdzielniach, lub w tych 
przedsiębiorstwach. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/107/07 Rady 
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2007r. 
w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz 
zwolnień od podatku (Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Lubuskiego z 2007r. Nr 133, poz. 1877). 

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

Przewodniczący Rady 
Stanisław Ziemecki 

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

1901 
 

UCHWAŁA NR XXIV/161/08 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listo-
pada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, 
poz. 1635 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W § 1 uchwały Nr III/30/06 Rady Miejskiej 
w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2006r. w spra-
wie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w dro-
dze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Lubuskiego z 4 stycznia 2007r. 

Nr 1, poz. 4 zm., Nr 18, poz. 266 zm. z 2008r. Nr 18, 
poz. 447) wyrazy „do 150zł” zastępuje się wyra-
zami „do 250zł”. 

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

Przewodniczący Rady  
Stanisław Ziemecki 

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

1902 
 

UCHWAŁA NR XXIV/162/08 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty w dro-

dze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 
 

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. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  

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

§ 1. W uchwale Nr XI/112/03 Rady Miejskiej  
w Międzyrzeczu z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie 
ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia po-
boru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inka-
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senta oraz ustalenia wynagrodzenia (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Lubuskiego z dnia 9 grudnia 
2003r. Nr 100, poz. 1483) § 2 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:  

„Na inkasenta wyznacza się: Jana Kijaka, Marię 
Kijak i Annę Kuźmę.” 

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

Przewodniczący Rady 
Stanisław Ziemecki 

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

1903 
 

UCHWAŁA NR XXIV/163/08 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

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

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środ-
ków transportowych na terenie Gminy Między-
rzecz: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 530zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 730zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 930zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki 
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: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1.040zł, 

b) powyżej 5,5 tony i poniżej 12 ton – 1.140zł; 

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 do poniżej 12 ton,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego – 530zł; 

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

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

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.240zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.500zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/109/07 Rady Miej-
skiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2007r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Lubuskiego z 2007r. Nr 133, poz. 1879). 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi  
w życie z dniem 1 stycznia 2008r. 

Przewodniczący Rady  
Stanisław Ziemecki 
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Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIV/163/08 

Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie cał-

kowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
 

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 zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.120 1.220 
13 14 1.220 1.320 
14 15 1.430 1.530 
15  1.530 1.630 

Trzy osie 
12 17 1.220 1.320 
17 19 1.320 1.420 
19 21 1.430 1.530 
21 23 1.530 1.630 
23  1.630 1.730 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.430 1.530 
25 27 1.630 1.730 
27 29 1.830 1.930 
29  2.050 2.450 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXIV/163/08 
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  

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 rów-

nej lub wyższej niż 12 ton 
 

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 zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.220 1.320 
18 25 1.270 1.370 
25 31 1.370 1.470 
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1 2 3 4 
31  1.470 1.940 

Trzy osie 
12 40 1.430 1.760 
40  1.760 2.540 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXIV/163/08 
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  

z dnia 27 listopada 2008r. 
 

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 

 
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 pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 25 610 660 
25  710 760 

Dwie osie 
12 33 710 860 
33 38 860 1.320 
38  1.170 1.730 

Trzy osie 
12 38 810 960 
38  960 1.320 

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

1904 
 

UCHWAŁA NR XXIV/164/08 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Mię-

dzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, 
poz. 969 ze zm) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paź-
dziernika 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,  

poz. 1682 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastę-
puje: 

§ 1. W § 1 uchwały Nr XXII/202/04 Rady Miej-
skiej w Międzyrzeczu w sprawie określenia wzo-
rów formularzy obowiązujących na terenie Gminy 
Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomo-
ści, podatku rolnego i podatku leśnego (Dziennik 
Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2004r. Nr 101, 
poz. 1570) dokonuje się następujących zmian: 
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1) dotychczasowy wzór formularza deklaracji na 
podatek od nieruchomości DN-1 ustalony 
w ust. 1 zostaje zastąpiony wzorem formula-
rza, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) dotychczasowy wzór formularza informacji  
w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 
ustalony w ust. 2 zostaje zastąpiony wzorem 
formularza, stanowiącym załącznik Nr 2 do 
uchwały; 

3) dotychczasowy wzór formularza deklaracji na 
podatek rolny DR-1 ustalony w ust. 5 zostaje 
zastąpiony wzorem formularza, stanowiącym 
załącznik Nr 3 do uchwały; 

4) dotychczasowy wzór formularza informacji  

w sprawie podatku rolnego IR-1 ustalony  
w ust. 6 zostaje zastąpiony wzorem formula-
rza, stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały; 

5) dotychczasowy wzór formularza deklaracji na 
podatek leśny DL-1 ustalony w ust. 9 zostaje 
zastąpiony wzorem formularza, stanowiącym 
załącznik Nr 5 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

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

Przewodniczący Rady 
Stanisław Ziemecki 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIV/164/08 

Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 
z dnia 27 listopada 2008r. 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 

2. Nr dokumentu 

DN-1            DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

 
3. Rok 
 

 
Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, ze  zm.). 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących 
właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, 
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowią-
cych własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub 
współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze 
spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

Termin 
składania: 

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnię-
cie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania. 

Miejsce 
składania: 

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

BURMISTRZ   MIĘDZYRZECZA     ul. Rynek 1    66-300 Międzyrzecz 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podat-

kowa. 
 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. deklaracja roczna   � 2. korekta deklaracji rocznej – data ................................ 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. właściciel, użytkownik lub posiadacz  � 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

D. DANE PODATNIKA 
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

 8. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 9. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię ** 
 10. Identyfikator REGON 

 

11. Numer PESEL ** 

 

 12. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

13. Imię ojca 14. Imię matki  

D.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat  
 18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 
 22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 24. Poczta 
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 
  Podstawa opodatko-

wania w m2(ha)  
z dokładnością 

do 1m2 

Stawka podatku 
 
 

zł,     gr 

Kwota podatku 
 

 
zł,    gr 

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 

25. 
 

m2 

26. 
                                             

,                  

27. 
 

,             
2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  

w zakresie rekreacji i wypoczynku i udostepniania ich na te 
cele, a także zajętych na kempingi, pola biwakowe i plaże 

28. 
 
                                 

29. 30. 

 

3. Zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie 
us ług turystycznych na terenach rezerwatów przyrody 

31. 32. 33. 

 4. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych 1) 

34. 
               ha 

35. 
                  

36. 
             

 5.  Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego, z zastrzeżeniem pkt 6 

37. 
 

 

38. 
 

                 

39. 
 

             

 6. Posiadające klasyfikację gleboznawczą i nie zaliczone zgodnie z 
przepisami o ewidencji gruntów i budynków do użytków rol-
nych ani do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użyt-
kach rolnych 

40. 41. 42. 

E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 
  Podstawa opodatkowa-

nia w m2  
Stawka podatku 

zł,     gr 
Kwota podatku 

zł,     gr 
 1. Budynki mieszkalne - ogółem 43.. 

 
44. 

                  
45. 

             

 w tym 
w  tym  

- od 1,40 do 2,20m  
(zaliczyć 50% powierzchni) 

46. 
 

  

 kondygnacji 
o wysokości: 

- powyżej 2,20m 47. 
 

  

 2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz  budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowa-
dzenie działalności gospodarczej - ogółem: 

48. 
 

m2 

49. 
 

                 

50. 
 

            

 w tym 
w  tym  

- od 1,40 do 2,20m  
(zaliczyć 50% powierzchni) 

51. 
 

  

 kondygnacji 
o wysokości: 

- powyżej 2,20 m 52. 
 

  

 3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem 

53. 
 

54. 
                 

55. 
             

 w tym 
w  tym  

- od 1,40 do 2,20m  
(zaliczyć 50% powierzchni) 

56. 
 

  

 kondygnacji 
o wysokości: 

- powyżej 2,20 m 57. 
 

  

 4. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - ogółem 
w tym kondygnacji o wysokości: 

58. 
 

59. 
 

                  

60. 
 

             

 w tym 
w  tym  

- od 1,40 do 2,20m  
(zaliczyć 50% powierzchni) 

61. 
 

  

 kondygnacji 
o wysokości: 

- powyżej 2,20m 62. 
 

  

 5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez or-
ganizacje pożytku publicznego, z zastrzeżeniem pkt 6  
i 7 - ogółem 

63. 
 
 

m2 

64. 
 
 

                  

65. 
 
 

             

 w tym 
w  tym  

- od 1,40 do 2,20m  
(zaliczyć 50% powierzchni) 

66. 
 

  

 kondygnacji 
o wysokości: 

- powyżej 2,20m 67. 
 

  

 6. Wykorzystywane na cele rekreacyjo-wypoczynkowe / 
domki letniskowe/ ogółem 

68. 69. 
                  

70. 
 

 w tym 
w  tym  

- od 1,40 do 2,20m  
(zaliczyć 50% powierzchni) 

71.   

 kondygnacji 
o wysokości: 

- powyżej 2,20m 72.   

 7. Garaże nie stanowiące części budynku mieszkalnego  
- ogółem 

73. 74. 75. 

 w tym 
w  tym  

- od 1,40 do 2,20m  
(zaliczyć 50% powierzchni) 

76.   

 kondygnacji 
o wysokości: 

- powyżej 2,20m 77.   
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E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI 
 GOSPODARCZEJ Podstawa opodatkowania 

w zł 

z dokładnością do 1zł 

zł 

Stawka podatku 

 
 

 

Kwota podatku 
 

 
zł,     gr 

 1. Budowle  78. 
 

zł 

79. 

                    % 
80. 
 

             

 2. Budowle …………………………………………. 
………………………………………………………… 

81. 82. 83. 

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
 Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych ***) 

 
Suma kwot z części E.1, E.2 i E.3. 

84. 
 

zł      

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 

 85. Liczba załączników ZN-1/A  

 

86. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwa-
drat): 

� tak  � nie 
 

87. Liczba załaczników ZW-1/C 
 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA  

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywi-
stością. 

 88. Imię 89. Nazwisko 
 90. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 

 
 
 

 

91. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2) 

 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 92. Uwagi organu podatkowego  

 
 93. Data (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

94. Podpis przyjmującego formularz 

 
 
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
2) Niepotrzebne skreślić. 

 
***) Pouczenie 

W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpła-
cenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wyko-
nawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIV/164/08 

Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 
z dnia 27 listopada 2008r. 

28. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 
 

29. Nr dokumentu 

IN-1          
 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
 
 

 
30. Rok 

 
 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.). 
 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi 
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów 
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Termin 
składania: 

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość 
opodatkowania. 

Miejsce 
składania: 

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. 

J. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 31. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA    ul. Rynek 1   66-300 Międzyrzecz 

K. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI 
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja po-

datkowa. 
 32. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. informacja składana po raz pierwszy            � 2. korekta uprzednio złożonej informacji – data ................................ 

L. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 33. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. właściciel, użytkownik lub posiadacz    � 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

M. DANE PODATNIKA 
 

M.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 34. Nazwisko 
 35. Pierwsze imię, drugie imię 
 36. Identyfikator REGON 37. Numer PESEL 
 38. Data urodzenia 39. Imię ojca 40. Imię matki 

M.2. ADRES ZAMIESZKANIA  
 41. Kraj 42. Województwo 43. Powiat  
 44. Gmina 45. Ulica 46. Nr domu 47. Nr lokalu 
 48. Miejscowość 49. Kod pocztowy 50. Poczta 

N. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOL-
NIENIU 

N.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW Podstawa opodatkowania w m2  
z dokładnością do 1m2   

 1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  
w ewidencji gruntów i budynków, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 

51. 

 

 2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie rekreacji i wypoczynku i udostepniania 
ich na te cele, a także zajętych na kempingi, pola biwakowe i plaże 

52. 
                 

 3. Zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych na terenach re-
zerwatów przyrody 

53. 
 

 4. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych1) 27.                                                        ha 

 5.  Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego, z zastrzeżeniem pkt 6 

28. 

 6. Posiadające klasyfikację gleboznawczą i nie zaliczone zgodnie z przepisami o ewidencji gruntów i budynków do użytków 
rolnych ani do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych 

29. 
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N.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 

  Podstawa opodatkowania w m2  
 

 1. Mieszkalne - ogółem 
 

30. 
 

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

31. 
 

 kondygnacji 
o wysokości: 

- powyżej 2,20m 32. 
 

 2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części  zajęte na 
prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem 
 

33. 
 

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

34. 
 

 kondygnacji 
o wysokości: 

- powyżej 2,20m 35. 
 

 3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  
- ogółem 

 

36. 
 

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

37. 
 

 kondygnacji 
o wysokości: 

- powyżej 2,20m 38. 
 

 4. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - ogółem 39. 
 

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

40. 

 

 kondygnacji 
o wysokości: 

- powyżej 2,20m 41. 
 

 5. Pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7 – ogółem 

 

42. 
 

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

43. 
 

kondygnacji 
o wysokości: 

- powyżej 2,20m 44. 

 

6. Wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe / domki letniskowe/ ogółem 
 

45. 

- od 1,40 do 2,20m  
(zaliczyć 50% powierzchni) 

46. w tym 
kondygnacji 
o wysokości: - powyżej 2,20m 47. 

7. Garaże nie stanowiące części budynku mieszkalnego - ogółem 48. 
- od 1,40 do 2,20m  

(zaliczyć 50% powierzchni) 
49. 

 

w tym 
kondygnacji 
o wysokości: - powyżej 2,20m 50. 

N.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

  Podstawa opodatkowania w zł 
z dokładnością do 1zł 

 Budowle 51. 
zł 

 Budowle ………………………………………………………………………………………………………. 52. 
zł 

O. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono) 
 53. Liczba załączników ZN-1/A  

 
54. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

� tak  � nie 

55. Liczba załączników ZW-1/C 
 

 

P. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA  
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto-
ścią. 

 56. Imię 57. Nazwisko 
 58. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 59. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2) 

Q. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 60. Uwagi organu podatkowego  
 61. Data (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

62. Podpis przyjmującego formularz 

1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
2) Niepotrzebne skreślić.  
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIV/164/08 

Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 
z dnia 27 listopada 2008r. 

54. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 
 

55. Nr dokumentu 

DR-1          
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

56. Rok 
 

 
Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.). 
 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości 
prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, 
posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób 
fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyj-
nymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej. 

Termin 
składania: 

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania. 

Miejsce 
składania: 

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

R. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 57. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA    ul. Rynek 1   66-300 Międzyrzecz 

S. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatko-
wa. 

 58. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. deklaracja roczna   � 2. korekta deklaracji rocznej – data ....................... 

T. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 59. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. właściciel, użytkownik lub posiadacz � 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

U. DANE PODATNIKA 
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

U.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 60. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

 61. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 62. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię ** 
 63. Identyfikator REGON 

 
64. Numer PESEL ** 

 
 65. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

66. Imię ojca 67. Imię matki  

U.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 68. Kraj 69. Województwo 70. Powiat  
 71. Gmina 72. Ulica 73. Nr domu 74. Nr lokalu 
 75. Miejscowość 76. Kod pocztowy 77. Poczta 
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V. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE  
       – NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 
V.1. GRUNTY ORNE 
 Klasa 

 
 

Powierzchnia w ha   
 

Przelicznik 
 

Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1) 
 

  a b c 

 I 78. 
                                   

 79. 
                                   

 II 80. 
                        

 81. 
                                   

 IIIa 82. 
                                   

 83. 
                                   

 IIIb 84. 
                                   

 85. 
                                   

 IVa 86. 
                                   

 87. 
                                   

 IVb 88. 
                                   

 89. 
                                   

V.2. ŁĄKI I PASTWISKA 
 I 90. 

                                   
 91. 

                                   
 II 92. 

                                   
 93. 

                                  
 III 94. 

                                  
 95. 

                                   
 IV 96. 

                                   
 97. 

                                   

V.3. SADY 
 I 98. 

                                   
 99. 

                                   
 II 100. 

                                   
 101. 

                                   
 III 

IIIa 

102. 
                                  

 103. 
                                   

 IIIb 104. 
                                   

 105. 
                                   

 IV 
IVa 

106. 
                                   

 107. 
                                   

 IVb 108. 
                                  

 109. 
                                   

V.4. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI – grunty orne 
 I 110. 

                                   
 111. 

                                   
 II 112. 

                                   
 113. 

                                   
 IIIa 114. 

                                   
 115. 

                                  
 IIIb 116. 

                                   
 117. 

                                   
 IVa 118. 

                                   
 119. 

                                   
 IVb 120. 

                                   
 121. 

                                   



Dziennik Urzędowy                                                -            -                                                             poz. 1904 
Województwa Lubuskiego Nr 127 

9094 

 

V.5. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI – łąki i pastwiska 
 Klasa 

 
Powierzchnia w ha 1)  

 
Przelicznik 

 
Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1) 

 
 I 122. 

                                   
 123. 

                                   
 II 124. 

                                   
 125. 

                                   
 III 126. 

                                   
 127. 

                                   
 IV 128. 

                                   
 129. 

                                   

V.6. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE- grunty orne 
 I 130. 

                                   
 131. 

                                   
 II 132. 

                                   
 133. 

                                  
 IIIa 134. 

                                   
 135. 

                                   
 IIIb 136. 

                                   
 137. 

                                   
 IVa 138. 

                                   
 139. 

                                   
 IVb 140. 

                                   
 141. 

                                   

V.7. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE- łąki i pastwiska 
 I 142. 

                                   
 143. 

                                   
 II 144. 

                                   
 145. 

                                   
 III 146. 

                                   
 147. 

                                   
 IV 148. 

                                   
 149. 

                                   

V.8. ROWY-grunty orne 
 I 150. 

                                   
 151. 

                                   
 II 152. 

                                   
 153. 

                                   
 IIIa 154. 

                                   
 155. 

                                   
 IIIb 156. 

                                   
 157. 

                                   
 IVa 158. 

                                   
 159. 

                                   
 IVb 160. 

                                   
 161. 

                                   

V.9. ROWY- łąki i pastwiska 
 I 162. 

                                   
 163. 

                                   
 II 164. 

                                   
 165. 

                                   
 III 166. 

                                   
 167. 

                                   
 IV 168. 

                                   
 169. 

                                  

V.10. UŻYTKI ROLNE (ROWY, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI) BEZ OZNA-
CZENIA KLASY GLEBOZNAWCZEJ 

 170. Powierzchnia w ha  
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V.11. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI- łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem 
   1,0 171. 

                           

V12. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI- inne gatunki ryb 
  172. 

                           0,20 173. 
                           

V13. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE 
 174.Powierzchnia w ha (Suma z części od E.1 do E.12 kol.a) 175. Powierzchnia w ha przeliczeniowych(Suma z części od E.1 do E.12 kol.c) 

W. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH 
 Łącznie powierzchnia w ha przeliczeniowych 

Należy wpisać powierzchnie z poz. 122. 
176. 

                

 Stawka podatku   
 

177. 
Zł,      gr 

 Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych ***) 
 

178. 
zł 

X. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW ROL-
NYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 

 179. Powierzchnia w  ha  
,                         

180. 
zł,         gr  

181. Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych***) 
zł  

Y. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 182. Liczba załączników ZR-1/A  

 
183. Załącznik ZR-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

� tak  � nie 

131. Liczba załączników ZW-1/C 
 

 

Z. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA  
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto-
ścią. 

 132. Imię 133. Nazwisko 
 134. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

 

135. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2) 

 

AA. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 136. Uwagi organu podatkowego  

 
 137. Data (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

138. Podpis przyjmującego formularz 

 
 

***) Pouczenie 
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpła-
cenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wyko-
nawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 
 
 
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
2) Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXIV/164/08 

Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 
z dnia 27 listopada 2008r. 

184. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 
 

185. Nr dokumentu 

IR-1          
 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 
186. Rok 

 

 
Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.). 
 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, 
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego. 

Termin 
składania: 

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, 
lub wysokość opodatkowania.. 

Miejsce 
składania: 

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

BB. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 187. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

 

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA    ul. Rynek 1   66-300 Międzyrzecz 

CC. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI 
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienie przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja po-

datkowa. 
 188. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok   � 2. korekta uprzednio złożonej informacji – data ................................ 

DD. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 189. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. właściciel, użytkownik lub posiadacz nieruchomości � 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz nieruchomości 

EE. DANE PODATNIKA 
 

EE.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 190. Nazwisko 

 
 191. Pierwsze imię, drugie imię 

 
 

 192. Identyfikator REGON 
 

193. Numer PESEL 
 

 194. Data urodzenia 
 

195. Imię ojca 
 

196. Imię matki 
 

EE.2. ADRES ZAMIESZKANIA  
 197. Kraj 198. Województwo 199. Powiat  
 200. Gmina 201. Ulica 202. Nr 

domu 
203. Nr 
lokalu 

 204. Miejscowość 205. Kod pocztowy 206. Poczta 

FF. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE  

– NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 1) 
FF.1. GRUNTY ORNE  
Klasa użytków 

rolnych 
I II IIIa 

 
IIIb IVa IVb 

Powierzchnia 
w ha 

207. 

 
208. 

 
209. 

 
210. 

 
211. 

 
212. 
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FF.2. ŁĄKI I PASTWISKA 
Klasa użytków 

rolnych 
I II III 

 
IV 

Powierzchnia 
w ha 

213. 

 
214. 

 
215. 

 
216. 

 

FF.3. SADY 
Klasa użytków 

rolnych 
I II III, IIIa, IIIb 

 
IV, IVa, IVb 

Powierzchnia 
w ha 

217. 

 
218. 

 
219. 

 
220. 

 
221. 

 
222. 

 

FF.4. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI – grunty orne 
Klasa użytków 

rolnych 
I II IIIa 

 
IIIb IVa IVb 

Powierzchnia 
w ha 

223. 

 
224. 

 
225. 

 
226. 

 
227. 

 
228. 

 

FF.5. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI – łąki i pastwiska 
Klasa użytków 

rolnych 
I II III 

 
IV 

Powierzchnia 
w ha 

229. 

 
230. 

 
231. 

 
232. 

 

FF.6. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - grunty orne 
Klasa użytków 

rolnych 
I II IIIa 

 
IIIb IVa IVb 

Powierzchnia 
w ha 

233. 

 
234. 

 
235. 

 
236. 

 
237. 

 
238. 

 

FF.7. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE – łąki i pastwiska 
Klasa użytków 

rolnych 
I II III 

 
IV 

Powierzchnia 
w ha 

239. 

 
240. 

 
241. 

 
242. 

 

FF.8. ROWY - grunty orne 
Klasa użytków 

rolnych 
I II IIIa 

 
IIIb IVa IVb 

Powierzchnia 
w ha 

243. 

 
244. 

 
245. 

 
246. 

 
247. 

 
248. 

 

FF.9. ROWY - łąki i pastwiska 
Klasa użytków 

rolnych 
I II III 

 
IV 

Powierzchnia 
w ha 

249. 

 
250. 

 
251. 

 
252. 

 

FF.10. UŻYTKI ROLNE (ROWY, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI) BEZ OZNACZE-
NIA KLASY GLEBOZNAWCZEJ 

 253. Powierzchnia w ha  
 

,                        

FF.11. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrą-
giem 

 Powierzchnia w ha  254. 
, 

FF.12. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne gatunki ryb 
 Powierzchnia w ha  255. 

, 
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GG. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA  

ROLNEGO – NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 1) 
 Powierzchnia w ha  256. 

, 

HH. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono) 
 

 257. Liczba załączników ZR-1/A  
 

258. Załącznik ZR-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

� tak  � nie 
 

76. Liczba załączników ZW-1/C 
 

 

II. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA  
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywi-

stością. 
 77. Imię 78. Nazwisko 
 79. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

 

80. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2) 

 

JJ. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 81. Uwagi organu podatkowego  

 
 82. Data (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

83. Podpis przyjmującego formularz 

 
 

 
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  

    Powierzchnię należy podać z dokładnością do 1m2  
2) Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik Nr 5 

do uchwały Nr XXIV/164/08 
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 

z dnia 27 listopada 2008r. 
259. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 
 

260. Nr dokumentu 

DL-1          
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY  

261. Rok 
 

 
Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.). 
 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości 
prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posia-
daczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycz-
nych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, 
w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej. 

Termin 
składania: 

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. 

Miejsce 
składania: 

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

KK. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 262. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

 

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA    ul. Rynek 1   66-300 Międzyrzecz 

LL. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.  81 ustawy Ordynacja podat-
kowa. 

 263. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. deklaracja roczna   � 2. korekta deklaracji rocznej –  data .............................. 

MM. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 264. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. właściciel, użytkownik lub posiadacz � 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

NN. DANE PODATNIKA 
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

NN.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 265. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

 266. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 267. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię ** 
 268. Identyfikator REGON 

 
269. Numer PESEL ** 

 
 270. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

271. Imię ojca 272. Imię matki  

NN.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 273. Kraj 274. Województwo 275. Powiat  
 276. Gmina 277. Ulica 278. Nr 

domu 
279. Nr 
lokalu 

 280. Miejscowość 281. Kod pocztowy 282. Poczta 
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OO. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 
 Rodzaj gruntów leśnych Powierzchnia  

w ha  
z dokładnością do 1m2  1) 

 

Stawka podatku 
 

 
zł,     gr 

Kwota podatku 
 

 
zł,     gr 

 1. Lasy  283. 
 

, 

284. 
 

,             

285. 
 

,             

 2. Lasy ochronne 286. 
 

, 

287. 
 

,             

288. 
 

,             

 3. Lasy wchodzące w skład 
rezerwatów przyrody  

289. 
 

, 

290. 
 

,             

291. 
 

,             

 4. Lasy wchodzące w skład 
parków narodowych 

292. 
 

, 

293. 
 

,             

294. 
 

,             

PP. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
 Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) ***) 

 
Suma kwot z poz 27, 30, 33 i 36. 

295. 
 

       zł             

QQ. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 

 296. Liczba załączników ZL-1/A  
 

297. Załącznik ZL-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

� tak  � nie 
 

40. Liczba załaczników ZW-1/C 
 

 

RR. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA  
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto-
ścią. 

 41. Imię 42. Nazwisko 
 43. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 

 
 
 

 

44. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2) 

 

SS. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 45. Uwagi organu podatkowego  

 
 46. Data (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

47. Podpis przyjmującego formularz 

 
 

***) Pouczenie 
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpła-
cenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wyko-
nawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 
 
 
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
2) Niepotrzebne skreślić. 
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1905 
 

UCHWAŁA NR XIX/141/08 
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009r. 

 
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. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieru-
chomości na terenie miasta i gminy: 

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

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 od 1m2 powierzchni użytkowej - 18,60zł; 

3) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym od 1m2 powierzchni użytkowej – 5,30zł; 

4) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 
powierzchni użytkowej – 4,00zł; 

5) od budynków letniskowych od 1m2 powierzchni 
użytkowej – 6,64zł; 

6) od budynków lub ich części zajętych na gara-
że od 1m2 powierzchni użytkowej – 5,90zł; 

7) od budynków gospodarczych i szop od 1m2 
powierzchni użytkowej – 5,90zł; 

8) od pozostałych budynków lub ich części wy-
korzystanych na inne cele niż wymienione  
w pkt 1 - 7, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1m2 powierzchni użytkowej - 6,30zł; 

9) od budowli 2% ich wartości; 

10) od gruntów związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków od 1m2 powierzchni - 0,74zł; 

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

12) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,25zł. 

§ 2. Poza zwolnieniami określonymi w ustawie 
zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) budynki gospodarcze i grunty pod budynkami 
stanowiące własność lub współwłasność ren-
cistów i emerytów utrzymujących się wyłącz-
nie z rent i emerytur rolniczych prowadzących 
samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem go-
spodarstwo domowe; 

2) budynki, grunty i budowle zajęte przez gmin-
ne jednostki budżetowe. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Ośna Lubuskiego. 

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2009r. traci moc uch-
wała Nr IX/68/07 z dnia 29 listopada 2007r. w spra-
wie wysokości stawek i zwolnień w podatku od 
nieruchomości za 2008r. 

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

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak 
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1906 
 

UCHWAŁA NR XIX/142/08 
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku 

rolnego na obszarze gminy w 2009r. oraz zwolnień w podatku rolnym 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 
ust. 3, art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r.  
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz Komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 października 2008r. w sprawie średniej ceny 
kupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2008r. Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu 1q żyta przyjmowa-
ną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 
2009r. z kwoty 55,80zł za 1q do kwoty 40,00zł za 1q 
żyta. 

§ 2. Poza zwolnieniami i ulgami określonymi  
w ustawie zwalnia się od podatku rolnego: 

- grunty pod budynkami sklasyfikowane 

na użytkach rolnych stanowiące własność 
lub współwłasność rencistów i emery-
tów utrzymujących się wyłącznie z rent  
i emerytur rolniczych prowadzących sa-
modzielnie lub wspólnie z małżonkiem 
gospodarstwo domowe. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Ośna Lubuskiego. 

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2009r. traci moc uchwała 
Nr IX/69/07 z dnia 29 listopada 2007r. 

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

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak 

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

1907 
 

UCHWAŁA NR XIX/143/08 
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na 2009r. 

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

§ 1. Ustala się wysokość stawki opłaty targowej 
na terenie miasta i gminy za każy dzień dokony-
wanej sprzedaży od osób fizycznych, osób praw-
nych oraz jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej w następujących wysoko-
ściach:  

1) przy sprzedaży produktów własnych na sto-
isku targowym: 

a) bez zadaszenia – 9,00zł, 

b) pod zadaszeniem – 10,00zł; 

2) przy sprzedaży pozostałych produktów na 
stoisku targowym: 

a) bez zadaszenia – 13,00zł, 

b) pod zadaszeniem – 15,00zł. 

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

2. Inkasentami opłaty targowej na terenie wsi 
są sołtysi. 

3. Inkasentem opłaty targowej na terenie mia-
sta jest Pani Wiesława Urbaniak. 
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4. Inkasent za pobór opłaty targowej otrzyma 
wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% 
zainkasowanej kwoty. 

5. Inkasenta opłaty targowej zobowiązuje się 
do odprowadzenia wpływów z opłaty na rachunek 
gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Ośna Lubuskiego. 

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2009r. traci moc uchwała 

Nr IX/72/07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie: 
wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej 
na 2008r. 

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

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak 

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

1908 
 

UCHWAŁA NR XIX/144/08 
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psa na 2009r. 

 
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. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2009r. traci moc uchwała 
Nr IX/70/07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie 
wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posia-
dania psa na 2008r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Ośna Lubuskiego. 

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

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak 

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

1909 
 

UCHWAŁA NR XIX/145/08 
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2009r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1, 
2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Ośnie Lubu-
skim uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środ-
ków transportowych na terenie miasta i gminy  
w następujących wysokościach: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej wyprodukowanych do 1990r.: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 580,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  
- 680,00zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 800,00zł; 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej wyprodukowanych po 
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1990r.: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 550,00zł, 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 660,00zł, 

c) powyżej 9 tony i poniżej 12 ton - 770,00zł; 

3) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton: 

 
Dopuszczalna masa całkowita Rodzaj zawieszenia Stawka podatku 

O dwóch osiach jezdnych 
a) od 12 ton do mniej niż 13 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.060,00zł 
1.120,00zł 

b) od 13 ton do mniej niż 14 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.110,00zł 
1.160,00zł 

c) od 14 ton do mniej niż 15 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawIeszenia osi jezdnych 

 
1.130,00zł 
1.220,00zł 

d) równej lub wyższej niż 15 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.180,00zł 
1.480,00zł 

O trzech osiach jezdnych 
e) od 12 ton do mniej niż 17 tony - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.280,00zł 
1.400,00zł 

f) od 17 ton do mniej niż 19 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.400,00zł 
1.520,00zł 

g) od 19 ton do mnie niż 21 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.520,00zł 
1.640,00zł 

h) od 21 ton do mniej niż 23 tony - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.640,00zł 
1.750,00zł 

i) od 23 ton do mniej niż 25 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.750,00zł 
1.870,00zł 

j) równej lub wyższej niż 25 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.870,00zł 
1.980,00zł 

O czterech i więcej osiach jezdnych 
k) od 12 ton do mniej niż 25 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.980,00zł 
2.110,00zł 

l) od 25 ton do mniej niż 27 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
2.060,00zł 
2.230,00zł 

ł) od 27 ton do mniej niż 29 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
2.110,00zł 
2.340,00zł 

m) od .29 ton do mniej niż 31 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
2.170,00zł 
2.690,00zł 

n) równej lub wyższej niż 31 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
2.230,00zł 
2.690,00zł 
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4) od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
- 1.290,00zł; 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania włącznie z przy-
czepą lub naczepą o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton: 

 
Dopuszczalna masa całkowita Rodzaj zawieszenia Stawka podatku 

O dwóch osiach jezdnych 
a) od 12 ton do mniej niż 18 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.640,00zł 
1.870,00zł 

b) od 18 ton do mniej niż 25 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.700,00zł 
1.930,00zł 

c) od 25 ton do mniej niż 31 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawIeszenia osi jezdnych 

 
1.750,00zł 
1.980,00zł 

d) równej lub wyższej niż 31 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.870,00zł 
2.080,00zł 

O trzech osiach jezdnych 
e) od 12 ton do mniej niż 40 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
2.060,00zł 
2.080,00zł 

f) równej lub wyższej niż 40 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
2.340,00zł 
2.690,00zł 

 
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojaz-

dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego - 370,00zł; 

7) od przyczep i naczep, 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 rolnego: 

 

Dopuszczalna masa całkowita Rodzaj zawieszenia Stawka podatku 
O jednej osi jezdnej 

a) od 12 ton do mniej niż 18 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
390,00zł 
430,00zł 

b) od 18 ton do mniej niż 25 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
420,00zł 
440,00zł 

c) równą lub wyższą niż 25 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawIeszenia osi jezdnych 

 
440,00zł 
590,00zł 

O dwóch osiach jezdnych 
d) od 12 ton do mniej niż 28 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
600,00zł 
710,00zł 

e) od 28 ton do mniej niż 33 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
740,00zł 

1.010,00zł 
f) od 33 ton do mnie niż 38 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.010,00zł 
1.520,00zł 
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g) równa lub wyższa niż 38 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.350,00zł 
1.980,00zł 

O trzech osiach jezdnych 
h) od 12 ton do mniej niż 38 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.240,00zł 
1.290,00zł 

i) równą lub wyższą niż 38 ton - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

 
1.290,00zł 
1.520,00zł 

 
8) od autobusów, w zależności od liczby miejsc 

do siedzenia: 

a) do 15 miejsc włącznie - 530,00zł, 

b) powyżej 15 miejsc i poniżej 30 miejsc  
- 890,00zł, 

c) równą lub wyższą niż 30 miejsc - 1.750,00zł. 

§ 2. Poza zwolnieniami określonymi w art. 12 
ust. 1 zwalnia się od podatku od środków trans-
portowych: 

- autobusy i samochody ciężarowe będą-
ce w posiadaniu gminnych jednostek 
budżetowych i zakładów budżetowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Ośna Lubuskiego. 

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2009r. traci moc uchwała 
Nr IX/71/07 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim  
z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wysokości 
stawek i zwolnień w podatku od środków trans-
portowych na 2008r. 

§ 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 
Teresa Cieślak 

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

1910 
 

UCHWAŁA NR XX/140/08 
RADY GMINY SIEDLISKO 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących  

na terenie Gminy Siedlisko 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.  
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami), obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r.  
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwo-
towych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P.  
z dnia 14 sierpnia 2008r. Nr 59, poz. 531) uchwala 
się, co następuje : 

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych 
wynoszą rocznie: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 624,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  
– 1.038,00zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1258,00zł; 

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 - 1054,00zł; 

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

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzona przez podatnika podatku 
rolnego - 409,00zł; 

6) od przyczep lub naczep, 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 ilości miejsc do 

siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc – 1.382,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.500,00zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/73/07 Rady Gmi-
ny Siedlisko z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie 
określenia stawek podatku od środków transpor-
towych, obowiązujących na terenie Gminy Siedli-
sko. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodnicząca Rady 
Małgorzata Chilicka 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XX/140/08 
Rady Gminy Siedlisko 

z dnia 28 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 całkowi-

ta (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z za-
wieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.398,00 1.398,00 
13 14 1.398,00 1.398,00 
14 15 1.398,00 1.398,00 
15  1.398,00 1.398,00 

Trzy osie 
12 17 1.279,00 1.279,00 
17 19 1.279,00 1.279,00 
19 21 1.279,00 1.279,00 
21 23 1.279,00 1.279,00 
23 25 1.279,00 1.527,00 
25  1.279,00 1.527,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.612,00 1.612,00 
25 27 1.612,00 1.612,00 
27 29 1.612,00 1.612,00 
29 31 1.612,00 2.368,00 
31  1.612,00 2.368,00 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XX/140/08 

Rady Gminy Siedlisko 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowi-

ta 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 pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.398,00 1.398,00 
18 25 1.398,00 1.398,00 
25 31 1.398,00 1.398,00 
31  1.398,00 1.871,00 

 
12 40 1.720,00 1.720,00 
40  1.720,00 2.463,00 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XX/140/08 
Rady Gminy Siedlisko 

z dnia 28 listopada 2008r. 
 
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silni-

kowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowi-

ta zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z za-
wieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 543,00 543,00 
18 25 543,00 543,00 
25  543,00 543,00 

 
12 28 850,00 850,00 
28 33 850,00 850,00 
33 38 850,00 1.247,00 
38  1.645,00 1.645,00 

Trzy osie 
12 38 925,00 925,00 
38  925,00 1.236,00 
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1911 
 

UCHWAŁA NR XX/141/08 
RADY GMINY SIEDLISKO 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadanych psów na obszarze gminy 

 
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 ze 
zmianami), art. 18a, 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze 
zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę za posiadanie psa. 

§ 2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posia-
dania psa w wysokości 21,00zł słownie: dwadzie-
ścia jeden złotych od jednego psa. 

§ 3. Opłatę pobiera się z tytułu posiadania psa, 
który ukończył 6 miesięcy. 

§ 4. Opłata od posiadania psa płatna jest bez 
wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego 
lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie 
psa. 

§ 5. Obowiązek opłaty ciąży na osobach fizycz-
nych zamieszkałych na terenie gminy. 

§ 6. Opłatę od posiadania psa pobiera inkasent. 

§ 7. Za pobór opłaty od posiadanie psów inka-
sentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
10% zainkasowanej opłaty. 

§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Siedlisko 
Nr XII/74/07 z dnia 30 listopada 2007r. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a regulacje w niej zawarte 
obowiązują od 1 stycznia 2009r. 

Przewodnicząca Rady 
Małgorzata Chilicka 

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

1912 
 

UCHWAŁA NR XX/142/08 
RADY GMINY SIEDLISKO 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) oraz obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r.  
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwo-
towych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P.  
z dnia 14 sierpnia 2008r. Nr 59, poz. 531) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę opłaty targowej w wyso-
kości 12,00zł (słownie: dwanaście złotych) dziennie 
za zajęcie powierzchni do 5m2 i 6,00zł (słownie: 
 

 

sześć złotych) za każdy następny metr kwadratowy 
powierzchni zajęty na sprzedaż towarów. 

§ 2. Opłatę targową należy wpłacać u inkasen-
ta w dniu sprzedaży towarów. 

§ 3. Inkasent rozlicza się z poboru opłaty w os-
tatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 

§ 4. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przy-
sługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainka-
sowanej opłaty. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/75/07 z dnia 30 li-
stopada 2007r. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje- 
 

 

wództwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycz-
nia 2009r. 

Przewodnicząca Rady 
Małgorzata Chilicka 

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

1913 
 

UCHWAŁA NR XX/143/08 
RADY GMINY SIEDLISKO 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie obniżenia ceny żyta za 1q do celów naliczania podatku rolnego na 2009r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o po-
datku rolnym (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 136, 
poz. 969 ze zm.), a także Komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2008r. ogłoszonego w Monitorze Polskim 
Nr 81, poz. 717 uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę żyta do celów naliczenia 
podatku rolnego na rok 2009 do kwoty 46,68zł 
(słownie: czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt 
osiem groszy). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/78/07 z dnia 30 li-
stopada 2007r. w sprawie obniżenia ceny żyta za 
1q. 

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

Przewodnicząca Rady 
Małgorzata Chilicka 

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

1914 
 

UCHWAŁA NR XX/144/08 
RADY GMINY SIEDLISKO 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia 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 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od nieru-
chomości: 

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 - 0,13zł od 1m2 powierzch-
ni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,53zł od 1m2 powierzchni, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 16,50zł od 
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1m2 powierzchni użytkowej, 

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

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - 4,01zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 5,47zł o d 1m2 powierzch-
ni użytkowej; 

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

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

a) nieruchomości lub ich części związane z do-

stawą wody i oczyszczaniem ścieków, 

b) nieruchomości lub ich części, będące w po-
siadaniu OSP i Rad Sołeckich, 

c) grunty, budynki i obiekty budowlane zwią-
zane z funkcjonowaniem cmentarzy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/76/07 z dnia 30 li-
stopada 2007r. w sprawie ustalenia stawek podat-
ku od nieruchomości. 

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

Przewodnicząca Rady 
Małgorzata Chilicka 

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

1915 
 

UCHWAŁA NR XXVI/186/08 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjętą za pod-
stawę do obliczenia podatku rolnego w 2009r.  
z kwoty 55,80zł (słownie: pięćdziesiąt pięć zł 80/100) 
do kwoty 53,00zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 
00/100). 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/89/07 Rady Gminy 
Skąpe z 30 listopada 2007r. w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolne-
go (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 

z 2007r. Nr 134, poz. 1904) i uchwała Nr XXV/178/08 
Rady Gminy Skąpe z dnia 31 października 2008r.  
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla 
celów podatku rolnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 
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1916 
 

UCHWAŁA NR XXVI/188/08 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Skąpe Nr XXV/167/08 w sprawie określenia wysokości sta-

wek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe 
 

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

§ 1. W uchwale nr XXV/167/2008 z dnia 31 paź-
dziernika 2008r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych na 

terenie Gminy Skąpe wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolne-
go: 

 
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 równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

Jedna oś 
12 18 700,00 800,00 
18 25 800,00 900,00 

25 ton i więcej 900,00 1.000,00 
Dwie osie 

12 28 1.200,00 1.300,00 
28 33 1.300,00 1.400,00 
33 38 1.500,00 1.650,00 

38 ton i więcej 1.900,00 2.050,00 
Trzy osie 

12 38 1.300,00 1.400,00 
38 ton i więcej 1.500,00 1.600,00 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

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

2009r. oraz podlega ogłoszeniu przez rozplakatowa-
nie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy i w Biule-
tynie Informacji Publicznej. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 

 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                -            -                                                   poz. 1917, 1918 
Województwa Lubuskiego Nr 127 

9113 

1917 
 

UCHWAŁA NR XXVI/189/08 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy 

Skąpe 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 
ust. 1 pkt 1 i ust. 5, art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grud-
nia 2007r. w sprawie warunków, jakie powinna 
spełniać miejscowość, w której można pobierać 
opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851) uch-
wala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się, że na terenie Gminy Skąpe opłata 
miejscowa będzie pobierana w miejscowości Nie-
sulice. 

§ 2. Ustala się wysokość stawki opłaty miejsco-
wej od osób fizycznych przebywających w miej-
scowościach wymienionych w § 1 dłużej niż jedną 
dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub 
szkoleniowych w wysokości 1,80zł za każdy dzień 
pobytu. 

§ 3. Opłatę miejscowa jest płatna z góry za cały 
okres pobytu. 

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

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

3. Inkasenci opłaty miejscowej wymienieni  
w ust. 2 otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za 
inkaso opłaty w wysokości 20% kwoty zainkaso-
wanej. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu inkasa 
nastąpi w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.  

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/83/07 Rady Gminy 
Skąpe z dnia 29 października 2007r. w sprawie: 
ustalenia wysokości dziennej stawki oraz zarządze-
nia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Ską-
pe (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego  
z 2007r. Nr 116, poz. 1531) i uchwała Nr XXV/168/08 
Rady Gminy Skąpe z dnia 31 października 2008r.  
w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki 
oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na tere-
nie Gminy Skąpe.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2009r. oraz podlega podaniu do publicznej wia-
domości na tablicach ogłoszeń w miejscach pu-
blicznych na terenie Gminy Skąpe i w Biuletynie 
Informacji Publicznej.  

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 

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

1918 
 

UCHWAŁA NR XXVII/156/08 
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm) Rada Miejska w Sulęcinie uchwala, co nastę-
puje: 

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

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - od 1m² powierzchni - 0,58zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - od 
1ha powierzchni - 3,66zł, 

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

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - od 1m² powierzchni użyt-
kowej - 0,47zł, 

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 - 17,73zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - od 1m² po-
wierzchni użytkowej - 8,92zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - od 1m² powierzchni 
użytkowej - 3,87zł, 

e) pozostałych:    

- zajętych na garaże, niezwiązanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej  

- od 1m² powierzchni użytkowej - 5,80zł, 

- innych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - od 1m² powierzchni użyt-
kowej - 3,44zł;   

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 nieruchomości lub ich części: 

a) zajęte na cmentarze, 

b) stanowiące własność gminy, które nie zo-
stały oddane w trwały zarząd, użytkowanie 
wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, 
użyczenie albo nie zostały objęte w bezu-
mowne posiadanie. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/80/07 Rady Miej-
skiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2007r. w spra-
wie wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz zwolnień od podatku (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Lubuskiego Nr 132, poz. 1830). 

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

Przewodniczący Rady 
Bogdan Furtak 

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

1919 
 

UCHWAŁA NR XXVII/157/08 
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ich ustalania i poboru, zarzą-

dzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 

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

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej 

na terenie Gminy Sulęcin w wysokości: 

1) od sprzedaży z samochodu, przyczepy, plat-
formy, przyczepki, wozu konnego oraz innego 
środka transportu: 

a) produktów rolnych i spożywczych produk-
cji własnej - 7,90zł, 

b) pozostałych towarów z samochodów do 
3,5t dopuszczalnej masy całkowitej - 18,80zł, 
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c) pozostałych towarów z samochodów po-
wyżej 3,5t dopuszczalnej masy całkowitej  
- 30,60zł; 

2) od sprzedaży towarów z powierzchni targowi-
ska (handel na ziemi lub ze straganów przeno-
śnych) od 1m² zajętej powierzchni - 7,90zł. 

Dzienna stawka opłaty targowej za całą zajętą 
powierzchnię nie może przekroczyć maksymal-
nej stawki opłaty targowej określonej w ob-
wieszczeniu Ministra Finansów; 

3) od sprzedaży ze stołu gminnego pod zada-
szeniem: 

a) zajętego w całości - 18,80zł, 

b) zajętego w 1/2 - 9,40zł; 

4) od sprzedaży towarów w małych ilościach  
z ręki, koszyka, skrzynki - 5,00zł. 

2. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej po-
wstaje z chwilą rozpoczęcia sprzedaży. 

3. Dzienna opłata targowa płatna jest w chwili 
zażądania jej uiszczenia przez inkasenta. 

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

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza 
się:  

1) dla terenu miasta - administratora targowiska 
miejskiego Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.; 

2) dla terenu sołectw – ich sołtysów; 

3) dla terenu miejscowości Wędrzyn – Wojsko-
wą Agencję Mieszkaniową. 

3. Za pobór i odprowadzenie opłaty targowej 
na rachunek gminy inkasentom przysługuje wy-
nagrodzenie w wysokości 10% sumy zainkasowa-
nych i odprowadzonych opłat. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/82/07 Rady Miej-
skiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2007r. w spra-
wie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty 
targowej, zasad ich ustalania i poboru, zarządzenia 
poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inka-
sentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego  
Nr 132, poz. 1832). 

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

Przewodniczący Rady 
Bogdan Furtak 

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

1920 
 

UCHWAŁA NR XXVII/158/08 
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

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

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek po-
datku od środków transportowych na terenie Gminy 
Sulęcin: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 to-
ny i poniżej 12 ton: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 606,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 743,00zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 858,00zł; 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton, w zależności od liczby osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia: 

a) od 12 ton do mniej niż 15 ton i dwóch 
osiach jezdnych: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne  
- 937,00zł, 

- z innym zawieszeniem osi jezdnych  
- 1.028,00zł, 

b) od 15 ton i dwóch osiach jezdnych: 
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- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne  
- 1.177,00zł, 

- z innym zawieszeniem osi jezdnych  
- 1.422,00zł, 

c) od 12 ton do mniej niż 21 ton i trzech 
osiach jezdnych: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 1.177,00zł, 

- z innym zawieszeniem osi jezdnych - 
1.292,00zł, 

d) od 21 ton i trzech osiach jezdnych: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 1.488,00zł, 

- z innym zawieszeniem osi jezdnych  
- 1.792,00zł, 

e) od 12 ton do mniej niż 29 ton i czterech 
osiach jezdnych i więcej: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 
- 1.646,00zł, 

- z innym zawieszeniem osi jezdnych  
- 1.881,00zł, 

f) od 29 ton i czterech osiach jezdnych i wię-
cej: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne  
- 2.355,00zł, 

- z innym zawieszeniem osi jezdnych  
- 2.691,00zł; 

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton - 982,00zł; 

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

a) od 12 ton do mniej niż 18 ton i dwóch 
osiach jezdnych: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne  
- 1.407,00zł, 

- z innym zawieszeniem osi jezdnych  
- 1.555,00zł, 

b) od 18 ton do mniej niż 31 ton i dwóch 

osiach jezdnych: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne  
- 1.877,00zł, 

- z innym zawieszeniem osi jezdnych  
- 2.069,00zł, 

c) od 31 ton do 36 ton włącznie i dwóch 
osiach: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne  
- 1.877,00zł, 

- z innym zawieszeniem osi jezdnych 
 - 2.080,00zł, 

d) powyżej 36 ton i dwóch osiach jezdnych: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne  
- 2.231,00zł, 

- z innym zawieszeniem osi jezdnych  
- 2.459,00zł, 

e) od 12 ton do mniej niż 40 ton i trzech 
osiach jezdnych: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne  
- 1.979,00zł, 

- z innym zawieszeniem osi jezdnych  
- 2.069,00zł, 

f) od 40 ton i trzech osi jezdnych: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne  
- 2.207,00zł, 

- z innym zawieszeniem osi jezdnych  
- 2.691,00zł; 

5) od przyczepy  lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego - 492,00zł; 

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

a) od 12 ton i jednej osi jezdnej: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne  
- 582,00zł, 

- z innym zawieszeniem osi jezdnych  
- 640,00zł, 
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b) od 12 ton do 36 ton włącznie i dwóch 
osiach jezdnych: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne  
- 966,00zł, 

- z innym zawieszeniem osi jezdnych  
- 1.467,00zł, 

c) powyżej 36 ton i dwóch osiach jezdnych: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uz-
nanym za równoważne - 1.308,00zł, 

- z innym zawieszeniem osi jezdnych  
- 1.932,00zł, 

d) od 12 ton i trzech osiach jezdnych: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uz-
nanym za równoważne - 1.071,00zł, 

- z innym zawieszeniem osi jezdnych  
- 1.456,00zł; 

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

a) mniejszej niż 30 miejsc - 926,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.979,00zł. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/83/07 Rady Miej-
skiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2007r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubuskiego Nr 132, poz. 1833). 

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

Przewodniczący Rady 
Bogdan Furtak 
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Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Wydawca:   Wojewoda Lubuski 
Redakcja:   Wydział Prawny i Nadzoru 
   Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 
tel. (0-95) 7115-585, e-mail – mbyczkowska@op.pl 

 
Naczelny Redaktor:    Anna Zacharia 
Skład, druk i kolportaż:   Zakład Obsługi Administracji  

przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, 
     ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 
     tel. (0-95) 7115-210, e-mail – zoa@uwoj.gorzow.pl 
 
Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., 
                ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego 
w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ISSN 0860-2042                                                                                                  Cena brutto         zł 
 


