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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita w tonach 

Stawka podatku w (złotych) 

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

tycznym lub zawieszeniem uznawanym  
za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi jezd-

nych 
Dwie osie 

12 13 1.091 1.155 
13 14 1.152 1.219 
14 15 1.212 1.282 

15 i więcej 1.273 1.487 
Trzy osie 

12 17 1.273 1.348 
17 19 1.333 1.412 
19 21 1.392 1.475 
21 23 1.455 1.539 
23 25 1.515 1.873 

25 i więcej 1.575 1.873 
Cztery osie i więcej 

12 25 1.575 1.668 
25 27 1.635 1.733 
27 29 1.697 1.964 
29 31 1.966 2.691 

31 i więcej 1.966 2.691 
 

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  
- 1.155zł; 

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: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołów pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa,  
ciągnika balastowy + przyczepa) 

Stawka podatku w (złotych) 

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

tycznym lub zawieszeniem uznawanym  
za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.153 1.219 
18 25 1.212 1.283 
25 31 1.333 1.412 

31 i więcej 1.678 2.080 
Trzy osie 

12 40 1.575 1.939 
40 i więcej 2.047 2.691 

 
5) od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, która łącznie 
z pojazdem silnikowym posiada dopuszczal- 
ną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton  
- 600zł; 

6) od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną prze podatnika podatku rolnego, posiada-
jących równą lub wyższą niż 12 ton: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów:  

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

Stawka podatku w (złotych) 

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

tycznym lub zawieszeniem uznawanym  
za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 759 886 
18 25 886 1.012 

25 i więcej 1.012 1.139 
Dwie osie 

12 28 1.012 1.076 
28 33 1.076 1.139 
33 38 1.139 1.726 

38 i więcej 1.536 2.080 
Trzy osie 

12 38 1.139 1.265 
38 i więcej 1.392 1.711 

 
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do 

siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc - 1.047zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.326zł. 

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

- karetki pogotowia i ambulanse, 

- autobusy wykorzystywane do dowozu 
dzieci do szkół, 

- środki transportowe stanowiące własność 
gminy,  

- środki transportowe wykorzystywane do 
ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o och-
ronie przeciwpożarowej z wyjątkiem okre-
ślonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycz-
nia 2009r. oraz podlega ogłoszeniu na gminnych 
tablicach ogłoszeń. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław Kretkiewicz

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

1922 
 

UCHWAŁA NR XXIII/181/08 
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE 

 

z dnia 10 października 2008r. 
 

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna oraz zwolnień  
z tego podatku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 5, 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  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomo-

ści w wysokości: 

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części 
od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,55zł. 

2. Od budynków lub ich części związanych z  pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
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małej gastronomii, drobnych usług, handlu i drobnej 
wytwórczości, przy czym za działalność gosp. w za-
kresie małej gastronomii, drobnych usług, handlu  
i drobnej wytwórczości uważa się prowadzenie jej 
w pomieszczeniach łącznie nie przekraczających 
50m² - od 1m2 powierzchni użytkowej - 13,50zł. 

3. Od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 
wiejskim od 1m2 powierzchni użytkowej - 13,50zł. 

4. Od pozostałych budynków lub ich części zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
nie wymienionych w pkt 2 i 3 - od 1m2 powierzch-
ni użytkowej - 14,86zł. 

5. Od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzie-
lania świadczeń zdrowotnych - od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 3,50zł. 

6. Od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie obro-
tu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 
powierzchni użytkowej - 6,93zł. 

7. Od pozostałych budynków lub ich części,  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni 
użytkowej: 

a) budynków gospodarczych, które były zwią-
zane z prowadzeniem gospodarstwa rolne-
go o powierzchni użytkowej powyżej 25m2  

- od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,50zł, 

b) pozostałych budynków - od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 5,50zł. 

8. Od budowli - 2% wartości. 

9. Od gruntów związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
dla małej gastronomii, drobnych usług, handlu i drob-
nej wytwórczości od 1m2 powierzchni - 0,50zł. 

10. Od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
na terenie wiejskim - od 1m2 powierzchni - 0,50zł. 

11. Od pozostałych gruntów związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej bez względu 
na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków nie wymienionych w pkt 9 i 10 - od 
1m2 powierzchni - 0,74zł. 

12. Od gruntów: 

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych - od 
1ha powierzchni - 2,93zł, 

b) pozostałych, w tych zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - od 1m2 powierzchni - 0,23zł. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1. Budynki lub ich części przydzielone do bezpłat-
nego użytkowania osobie, która przekazała w zamian 
za emeryturę lub rentę gospodarstwo rolne pań-
stwu, jeżeli nie są wynajęte lub wydzierżawione,  
a także działki gruntów przydzielone do bezpłatne-
go użytkowania tej osobie. 

2. Budynki gospodarcze będące własnością eme-
rytów i rencistów rolnych z płacenia podatku w przy-
padku prowadzenia samodzielnego gospodarstwa 
domowego. 

3. Budynki gospodarcze wchodzące w skład 
gospodarstw rolnych położone na gruntach ozna-
czonych kodem użytkowania B, służące wyłącznie 
działalności rolniczej. 

4. Budynki, budowle i grunty zajęte na potrze-
by gminnych jednostek i zakładów budżetowych  
i instytucji kultury (zwolnienie nie dotyczy przedmio-
tów opodatkowania zajętych na działalność gospo-
darczą inną niż działalność statutowa tych jedno-
stek). 

5. Budynki mieszkalne zasobów komunalnych, 
budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby 
domów pomocy społecznej, domów dziecka, jedno-
stek ochotniczej straży pożarnej, cmentarze komu-
nalne, sale wiejskie, wysypiska śmieci i grunty pod 
strefą ochronną przy wodociągach miejskich i wiej-
skich. 

6. Budynki, budowle i grunty, w tym tereny zie-
lone i place stanowiące własność gminy. 

7. Grunty wchodzące w skład gospodarstw rol-
nych oznaczone następującymi kodami użytkowa-
nia gruntów: Tr - tereny różne, dr - drogi.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/108/07 Rady Miej-
skiej w Skwierzynie z dnia 15 listopada 2007. w spra-
wie stawek podatku od nieruchomości na terenie 
Miasta i Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego 
podatku. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2009r. oraz podlega ogłoszeniu na gminnych tabli-
cach ogłoszeń. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław Kretkiewicz 
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1923 
 

UCHWAŁA NR XXIII/182/08 
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE 

 

z dnia 10 października 2008r. 
 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rol-
nego na obszarze Gminy Skwierzyna na rok 2009 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmia-
nami) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2008r. do kwoty 42,50zł 
za 1 kwintal. 

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

§ 3. 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 na gminnych tabli-
cach ogłoszeń. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław Kretkiewicz 

 

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

1924 
 

UCHWAŁA NR XXIII/183/08 
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE 

 

z dnia 10 października 2008r. 
 

w sprawie ustalenia stawek opłat targowych 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zmianami) oraz art. 19 pkt.1 lit. a i pkt 2 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
z późn. zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej: 

1. Za zajęcie jednego stanowiska na terenie tar-
gowiska przy ul. Władysława Jagiełły w Skwierzynie 
w wysokości - 22zł.  

2. Od sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki lub w in-
nej formie warzyw, kwiatów, płodów rolnych oraz 
pozostałych artykułów na terenie targowiska przy 
ul. Władysława Jagiełły w wysokości - 7,00zł. 

3. Od przedsiębiorców prowadzących działal-
ność handlową lub gastronomiczną nie będących 
podatnikami podatku od nieruchomości z tytułu  
tej działalności, ustala się dzienną opłatę targową 
w wysokości 0,50zł za 1m² powierzchni zajętej pod 
działalność handlową lub gastronomiczną, która nie 
może przekroczyć kwoty 658,49 zł dziennie. 

4. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej poza 
targowiskiem przy ul. Władysława Jagiełły w Skwie-
rzynie: 

a) na terenie miejskim - 44zł, 

b) na terenie wiejskim - 22,00zł. 

5. Od sprzedaży okazjonalnej dokonywanej  
w trakcie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyj-
nych, jarmarków, odpustów oraz w okresach sprzeda-
ży sezonowej na terenie miasta: 

1) punkt gastronomiczny ze sprzedażą piwa - 187zł; 

2) punkt gastronomiczny bez sprzedaży piwa  
- 132zł; 

3) punkty handlowe inne - 66zł; 

4) punkty drobnego handlu (balony, popcorn, tru-
skawki itp.) - 40zł; 

5) sprzedaż zniczy, kwiatów, choinek, karpi oraz 
przetworów rybnych - 60zł. 

6. Od sprzedaży okazjonalnej dokonywanej  
w trakcie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyj-
nych, jarmarków i odpustów na terenie wiejskim: 

1) punkty gastronomiczne ze sprzedażą piwa - 94zł; 

2) punkty gastronomiczne bez sprzedaży piwa  
- 66zł; 

3) punkty handlowe inne - 33zł; 
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4) punkty drobnego handlu w tym (balony, pop-
corn, truskawki) - 20zł;  

5) sprzedaż zniczy, kwiatów, choinek, karpi oraz 
przetworów rybnych - 30zł. 

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej  
w drodze inkasa na terenie targowiska przy ul. Wła-
dysława Jagiełły w Skwierzynie oraz na terenie 
Miasta i Gminy Skwierzyna przez Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Skwierzynie. 

2. Za pobranie opłaty targowej i wpłacenie w ka-
sie urzędu inkasentowi przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości 20% kwot zebranych opłat. Wynagro-
dzenie będzie wypłacane comiesięcznie w terminie 
do 20 dnia następnego miesiąca. Inkasent nie jest 

upoważniony do samodzielnego potrącenia swo-
jego wynagrodzenia. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/109/07 Rady Miej-
skiej w Skwierzynie z dnia 15 listopada 2007r.  
w sprawie ustalenia stawek opłat targowych. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009r. 
oraz podlega ogłoszeniu na gminnych tablicach ogło-
szeń. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław Kretkiewicz 

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

1925 
 

UCHWAŁA NR XXII/145/08 
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE 

 
z dnia 20 października 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej i działalności gospodarczej w obrębie miasta Cybinka 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.  
z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), po stwier-
dzeniu zgodności z zapisami obowiązującego Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Cybinka, uchwalone-
go uchwałą Nr XIX/140/2000 Rady Miasta i Gminy 
w Cybince z dnia 15 grudnia 2000r. uchwala się, 
co następuje: 

Dział I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej i działalności gospodarczej w obrębie mia-
sta Cybinka, zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje tereny o powierzchni łącznej 
ok. 5,04ha, w granicach wykazanych na załączniku 
graficznym do niniejszej uchwały. 

Teren ograniczony jest: 

- od południowego zachodu - terenami za-
budowy mieszkaniowej i terenami drogi 
krajowej Nr 29, 

- od południowego wschodu - drogą gmin-

ną i terenami zabudowy mieszkaniowej 
oraz terenem leśnym, 

- od północnego i południowego zachodu 
- terenami rolnymi. 

3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach pla-
nu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju tere-
nu miasta Cybinka w zgodzie z uwarunkowaniami 
naturalnymi i kulturowymi, uwzględniając ochronę 
interesów publicznych, przy jednoczesnej minima-
lizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji dzia-
łań. 

4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) rysunek planu będący załącznikiem graficz-
nym w skali 1:1000 - załącznik Nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania - załącznik Nr 2. 

Dział II 

Ustalenia planu 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów 

§ 2. 1. Wyznacza się obszary o symbolach na 
rysunku planu: 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1925 
Województwa Lubuskiego Nr 128 

 

9126 

1) U,P - tereny działalności gospodarczej, prze-
mysł oraz usługi; 

2) ZL,ZP - tereny zieleni leśnej i parkowej; 

3) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej; 

4) KDW - tereny dróg wewnętrznych przezna-
czonych do obsługi terenów publicznych; 

5) KD - tereny dróg publicznych dojazdowych 
gminnych; 

6) ZP - tereny zieleni parkowej; 

7) TT - tereny urządzeń infrastruktury telekomu-
nikacyjnej; 

8) EE - tereny urządzeń infrastruktury elektroener-
getycznej. 

2. Linie rozgraniczające tereny o różnych funk-
cjach lub różnych sposobach zagospodarowania 
obowiązujące i proponowane wyznaczono na ry-
sunku planu. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

§ 3. 1. Dopuszcza się odprowadzenie wód opa-
dowych z połaci dachowych obiektów budowlanych 
- do gruntu na poszczególnych działkach z zacho-
waniem retencji terenowej oraz zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi w zakresie ochrony wód i ziemi przed 
zanieczyszczeniami. 

2. Wszystkie, wprowadzone niniejszą uchwałą 
ustalenia muszą uwzględniać, w trakcie realizacji 
zamierzeń, zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia 
wodnego, z drogami dojazdowymi dla pojazdów 
pożarniczych. 

§ 4. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu  
w środowisku powodowane przez poszczególne gru-
py hałasu, w tym drogowego, zgodne z obowiązu-
jącymi przepisami odrębnymi. 

§ 5. Wprowadzanie wszelkich zanieczyszczeń do 
środowiska naturalnego musi odbywać się na zasa-
dach określonych w przepisach odrębnych. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 6. 1. Kto w trakcie robót budowlanych lub ziem-
nych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przy-
puszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 
lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, 
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli 
nie jest to możliwe, Burmistrza Cybinki. Bur-
mistrz jest obowiązany niezwłocznie, nie dłu-
żej niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódz-
kiemu konserwatorowi zabytków przyjęte za-
wiadomienie. 

2. Na pokrycia dachów stromych projektowa-
nych budynków mieszkalnych należy stosować da-
chówkę ceramiczną lub inne drobnowymiarowe ma-
teriały dachówkopodobne, wyłącznie w odcieniach 
brązu i czerwieni. 

3. Dla budynków mieszkalnych ustala się pa-
stelową kolorystykę elewacji, z wyłączeniem kolo-
ru fioletowego i niebieskiego. Nie dopuszcza się 
wykończenia elewacji materiałami typu siding. 

4. Ogrodzenia działek budowlanych nie zwią-
zanych z działalnością gospodarczą muszą być 
wykonane jako ażurowe z prześwitem minimum 
70%, wysokość ogrodzenia frontu działki nie może 
przekraczać 1,60m. Dla terenu związanego z działal-
nością gospodarczą dopuszcza się wysokość ogro-
dzenia 2,20m. Jako pełne ogrodzenia dopuszcza się 
jedynie żywopłoty oraz ogrodzenia roślinne. Ogro-
dzenia działek budowlanych zabudowy związanej  
z działalnością gospodarczą muszą być zgodne z prze-
pisami odrębnymi. 

5. Ustala się obowiązek parkowania pojazdów 
w obrębie własnej nieruchomości. Należy zabezpie-
czyć: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN - minimum 2 miejsca posto-
jowe, w tym garaż; 

2) dla pozostałych terenów - ilość miejsc posto-
jowych w zależności od prowadzonej działal-
ności gospodarczej, zgodnie z przepisami od-
rębnymi. 

6. Realizacja ustaleń planu musi uwzględniać 
potrzeby osób niepełnosprawnych, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odrębnymi. 

7. Uciążliwości związane z prowadzoną działal-
nością gospodarczą muszą mieścić się w granicach 
nieruchomości, na której prowadzona jest ta dzia-
łalność. 

Rozdział 4 

Kształtowanie przestrzeni publicznej 

§ 7. Plan wyznacza na cele publiczne tereny: 

1) dróg wewnętrznych przeznaczonych do ob-
sługi terenów publicznych; 

2) publicznych dróg dojazdowych gminnych; 

3) zieleni leśnej i parkowej; 

4) przeznaczone na cele infrastruktury technicz-
nej. 
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Rozdział 5 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

§ 8. 1. Ustala się minimalną powierzchnię no-
wo wydzielanej działki budowlanej: 

1) 850m2 - dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MN; 

2) 1000m2 - dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2MN; 

3) 4000m2 - dla terenów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem U,P. 

2. Ustala się minimalne wymiary działki przezna-
czonej pod lokalizację stacji transformatorowych: 

1) słupowych na 3x3m; 

2) kompaktowych na 5x6m. 

3. Ustala się maksymalną powierzchnię zabu-
dowy działki budowlanej: 

1) 25% powierzchni działki dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolem MN; 

2) 60% dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem U,P. 

4. Ustala się minimalną powierzchnię biolo-
gicznie czynną: 

1) 60% dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem MN; 

2) 10% dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem U,P. 

5. Ustala się rodzaj zabudowy mieszkalnej jako 
wolno stojący jednorodzinny dom mieszkalny. Nie 
dopuszcza się zabudowy bliźniaczej i szeregowej. 

§ 9. 1. Wyznacza się nieprzekraczalne i obowią-
zujące linie zabudowy o przebiegu zgodnym z ry-
sunkiem planu. Wymiary podano w metrach. 

2. Wyznaczone linie zabudowy obowiązują dla 
ściany głównej elewacji frontowej budynku, tj. ele-
wacji od strony drogi, z której odbywa się główny 
wjazd lub wejście na działkę. Na działkach naroż-
nych dotyczy to również ściany bocznej budynku. 

3. Poza wyznaczonymi liniami zabudowy do-
puszcza się budowę: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN - ogrodzeń i urządzeń infra-
struktury technicznej; 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem U,P - ogrodzeń i urządzeń infra-
struktury technicznej oraz wykazanych w § 12 
ust. 3 pkt 6 niniejszej uchwały. 

4. Linie zabudowy nie wykazane muszą być zgod-
ne z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

§ 10. 1. Proponowane linie podziału wewnętrz-
nego wyznaczono na rysunku planu. 

2. W zakresie wyznaczonych proponowanych 
linii podziału wewnętrznego należy zachować układ 
podziału na działki budowlane, przedstawiony na 
rysunku planu. 

Rozdział 6 

Zasady i warunki scalania i podziału  
nieruchomości 

§ 11. 1. Na terenie objętym ustaleniami planu 
nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek po-
działów działek budowlanych za wyjątkiem okre-
ślonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnych 
funkcjach oraz zgodnymi z ustaleniami planu i prze-
pisami szczególnymi. 

2. Podział poszczególnych terenów na działki 
budowlane musi być poprzedzony wydzieleniem 
niezbędnych terenów dla realizacji urządzeń infra-
struktury technicznej i komunikacji. 

3. Ustala się minimalną szerokość frontu nowo 
wydzielanej działki: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN - 22m; 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem U,P - 50m. 

Rozdział 7 

Szczegółowe warunki zagospodarowania  
terenów 

§12. 1. 1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
- jednorodzinnej: 

1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą 
dojazdową o symbolu na rysunku planu KD-g2; 

2) w obszarze jednej działki budowlanej dopusz-
cza się lokalizację maksymalnie jednego budyn-
ku mieszkalnego i jednego budynku gospodar-
czo - garażowego; 

3) dopuszcza się budowę budynków gospodar-
czych na granicy działki; 

4) ustala się maksymalną wysokość nowej zabu-
dowy na 5m od najniżej położonego narożnika 
budynku do najwyższego gzymsu/okapu i 9m 
do kalenicy dachu; 

5) dla nowej zabudowy należy stosować dachy 
dwuspadowe, o spadkach 35° - 50°, o kierun-
ku kalenicy równoległym do drogi KD-g2 lub 
zbliżonym do równoległego, dopuszcza się 
stosowanie lukarn; 

6) dla budynku gospodarczo - garażowego usta-
la się maksymalną powierzchnię zabudowy 
36m oraz maksymalną wysokość zabudowy na 
3,5m od najniżej położonego narożnika bu-
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dynku do najwyższego gzymsu/okapu i 6m do 
kalenicy dachu. 

2. 2MN - tereny zabudowy mieszkaniowej - jed-
norodzinnej: 

1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą do-
jazdową o symbolu na rysunku planu KD-g2; 

2) w obszarze jednej działki budowlanej dopusz-
cza się lokalizację maksymalnie jednego budyn-
ku mieszkalnego i jednego budynku gospodar-
czo - garażowego; 

3) ustala się maksymalną wysokość nowej zabu-
dowy na 5m od najniżej położonego narożnika 
budynku do najwyższego gzymsu/okapu i 9m 
do kalenicy dachu; 

4) dla nowej zabudowy należy stosować dachy 
dwuspadowe, o spadkach 35° - 50°, o kierun-
ku kalenicy równoległym do drogi KD-g2 lub 
zbliżonym do równoległego, dopuszcza się sto-
sowanie lukarn; 

5) dla budynku gospodarczo-garażowego ustala 
się maksymalną powierzchnię zabudowy 36m 
oraz maksymalną wysokość zabudowy na 3,5m 
od najniżej położonego narożnika budynku do 
najwyższego gzymsu/okapu i 6m do kalenicy 
dachu. 

3. U,P - tereny działalności gospodarczej, usłu-
gi oraz przemysł: 

1) dopuszcza się lokalizację funkcji usług: han-
dlu, gastronomii, hotelarskich, wytwórczości, 
administracji; 

2) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą 
dojazdową o symbolu na rysunku planu KD-
g1; 

3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 
na 9m od najniżej położonego narożnika bu-
dynku do najwyższego gzymsu/okapu i 12m do 
kalenicy dachu, tj. piwnica, dwie kondygnacje 
nadziemne i użytkowe poddasze; 

4) należy stosować dachy dwuspadowe o spad-
kach 0° - 40°, dopuszcza się realizację dachów 
płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy, do-
puszcza się lukarny; 

5) w przypadkach uzasadnionych względami tech-
nologicznymi na dachach dopuszcza się budo-
wę urządzeń technicznych - klimatyzatorów, 
szybów dźwigowych, doświetli; 

6) dopuszcza się budowę od strony drogi KD-g1 
poza wyznaczonymi liniami zabudowy jedne-
go budynku - portierni, wagi oraz innych nie-
zbędnych obiektów, maksymalną wysokość bu-
dynku ustala się na 5m od najniżej położonego 
narożnika do najwyższego gzymsu/okapu/ka-
lenicy; 

7) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli 
i urządzeń na zasadach określonych w przepi-
sach odrębnych; 

8) dopuszcza się budowę wolnostojącej lub wbu-
dowanej stacji transformatorowej o mocy w za-
leżności od potrzeb, na warunkach zarządcy 
sieci, z zapewnionym dojazdem utwardzonym; 

9) uciążliwość prowadzonej działalności musi mie-
ścić się w granicach nieruchomości. 

4. ZL,ZP - tereny zieleni leśnej i parkowej: 

1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą 
dojazdową o symbolu na rysunku planu KD-g1; 

2) pozostawia się w dotychczasowym użytkowa-
niu; 

3) ustala się zakaz zabudowy. 

5. ZP - tereny zieleni parkowej: 

1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą 
dojazdową o symbolu na rysunku planu KD-g2; 

2) pozostawia się w dotychczasowym użytkowa-
niu; 

3) ustala się zakaz zabudowy; 

4) nakazuje się utrzymanie dojazdu do terenu  
o symbolu TT. 

6. TT - tereny urządzeń infrastruktury telekomu-
nikacyjnej: 

1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą 
dojazdową o symbolu na rysunku planu KD-g2, 
poprzez teren o symbolu 5ZP; 

2) pozostawia się w dotychczasowym użytkowa-
niu; 

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę zgod-
nie z przepisami odrębnymi. 

7. EE - tereny urządzeń infrastruktury elektro-
energetycznej: 

1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą 
dojazdową o symbolu na rysunku planu KD-g2. 

Rozdział 8 

Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 13. 1. Skrzyżowania z urządzeniami infrastruk-
tury technicznej naziemnej i podziemnej należy wy-
konać na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcami 
poszczególnych sieci.  

2. Wszelkie urządzenia infrastruktury technicz-
nej, w tym telekomunikacji zaleca się lokalizować 
w liniach rozgraniczających tereny gminnych dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, na warunkach za-
rządcy drogi. 

3. W trakcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych 
należy zachować odległości podstawowe projekto-
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wanych obiektów od istniejących sieci infrastruk-
tury elektroenergetycznej, gazowej, wodnej, kana-
lizacyjnej, telekomunikacyjnej - zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. Dopuszcza się, za zgodą za-
rządcy sieci, zmniejszenie tych odległości. 

4. Do ogrzewania budynków zaleca się stoso-
wanie ekologicznych źródeł energii. 

5. Obowiązuje zakaz nasadzeń drzew i krzewów 
na trasach przebiegu projektowanych i istniejących 
sieci infrastruktury technicznej - zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi. 

6. Dopuszcza się przełożenie istniejących sieci 
infrastruktury technicznej za zgodą zarządców po-
szczególnych sieci. 

§ 14. 1. Ustala się zasilanie w energię elektryczną 
z istniejącej sieci elektroenergetycznej miasta Cybin-
ka. 

2. Przewiduje się zasilanie nowoprojektowanych 
odbiorców z projektowanej stacji transformatoro-
wej, zlokalizowanej na obszarze oznaczonym na ry-
sunku planu symbolem EE. 

3. Pod projektowaną stację transformatorową 
należy wydzielić działkę o wymiarach wskazanych 
w § 8 ust. 2 niniejszej uchwały, przylegającą do 
drogi, z zapewnionym dojazdem do obiektu drogą 
utwardzoną o szer. min. 3,5m. 

4. Projektowane linie elektroenergetyczne zale-
ca się realizować jako kablowe. 

§ 15. 1. Wyznacza się tereny układu komunika-
cyjnego, na który składają się tereny o symbolu: 

1) KD-g1 tereny publicznych dróg dojazdowych, 
ustala się szerokość w liniach rozgraniczają-
cych 10m, minimalna szerokość jezdni 6m; 

2) KD-g2 tereny publicznych dróg dojazdowych, 
ustala się szerokość w liniach rozgraniczają-
cych 10m, minimalna szerokość jezdni 5m; 

3) KDW - tereny dróg wewnętrznych - przezna-
czonych wyłącznie do obsługi działki Straży 
Pożarnej i Stacji Ratownictwa Medycznego, 
ustala się szerokość w liniach rozgraniczają-
cych 10m, minimalna szerokość jezdni 5m, 
zakazuje się obsługi komunikacyjnej terenów 
o symbolach U, P, MN. 

2. W liniach rozgraniczających drogi dojazdo-
we dopuszcza się budowę chodników jednostron-
nych oraz urządzeń związanych z bezpieczeństwem 
ruchu drogowego. 

3. Na skrzyżowaniach dróg KD-g2 z KD-g1 oraz 
KD-g1 z KD-k należy wykonać narożne ścięcia linii 
rozgraniczających nie mniejsze niż 5x5 m, zgodnie 
z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 16. 1. Odpady stałe należy gromadzić w po-
jemnikach na każdej posesji. Wywóz odpadów nale-

ży prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi. 

2. Docelowo należy wprowadzić segregację od-
padów stałych w celu zastosowania recyklingu. 

3. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi  
i innymi niż niebezpieczne należy prowadzić zgod-
nie z przepisami odrębnymi. 

§ 17. Sieć telekomunikacyjną - linie kablowe  
- zaleca się prowadzić wzdłuż ciągów komunikacji 
kołowej. 

§ 18. 1. Dostawę wody należy prowadzić z sys-
temu wodociągowego miasta Cybinka. 

2. Na sieciach wodociągowych należy zamon-
tować nadziemne lub podziemne hydranty przeciw-
pożarowe, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 19. 1. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sa-
nitarnej ścieki bytowe należy gromadzić w szczel-
nych, indywidualnych zbiornikach bezodpływowych, 
gromadzone ścieki należy odprowadzać do oczysz-
czalni ścieków wskazanej przez organ gminy. 

2. Zakazuje się stosowania przydomowych oczy-
szczalni ścieków. 

3. Odprowadzenie wód opadowych z terenów, 
na których może dojść do ich zanieczyszczenia, 
musi się odbywać zgodnie z przepisami odrębny-
mi. 

§ 20. Dostawę gazu należy prowadzić z sieci ga-
zowej średniego ciśnienia na warunkach zarządcy 
sieci. 

Rozdział 9 

Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie  
i użytkowanie terenu 

§ 21. 1. Obszary, dla których plan ustala inne prze-
znaczenie niż istniejące, mogą być wykorzystywane 
w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospoda-
rowania zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały. 

2. Na terenach, dla których plan przewiduje in-
ne niż dotychczasowe użytkowanie mogą być bu-
dowane obiekty tymczasowe, jeżeli ich realizacja 
jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania 
gruntów lub obiekty, które będą mogły być adap-
towane do przyszłego, zgodnego z planem, użyt-
kowania. Lokalizacja tych obiektów winna odby-
wać się zgodnie z niniejszymi ustaleniami. 

Rozdział 10 

Stawki procentowe 

§ 22. Ustala się 1% stawkę, służącą naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 
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Dział III 

Przepisy końcowe 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Cybinki. 

 

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Sławomir Kulczyński 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXII/145/08 

Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 20 października 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXII/145/08 

Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 20 października 2008r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jedn. z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717  
ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 
ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicz-
nych (tekst jedn. z 2005r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
ze zm.) Rada Miejska w Cybince rozstrzyga, co na-
stępuje: 

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy: 

a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ście-
ków - finansowane przez gminę: 

- budowa wodociągu gminnego, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 

b) zaopatrzenie w gaz, energię elektryczną i cie-

płowniczą - finansowane przez inwestora ze-
wnętrznego: 

- budowa sieci gazowej, 

- budowa sieci energetycznej SN i stacji 
transformatorowych SN/nn, 

c) budowa dróg gminnych - finansowane przez 
gminę: 

- budowa dróg dojazdowych, 

- budowa dróg wewnętrznych przeznaczo-
nych do obsługi terenów publicznych. 

2. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re należą do zadań własnych gminy odbywać 
się będzie zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, z terminem realizacji uzależnionym od 
pozyskania środków ze źródeł określonych  
w pkt 3. 

3. Określa się zasady finansowania wymienionych 
inwestycji należących do zadań własnych gmi-
ny, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych, z możliwością wykorzystania środków: 

a) z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budże-
tową, 

b) z kredytów i pożyczek, 

c) z obligacji komunalnych, 

d) z udziału inwestorów zewnętrznych, w opar-
ciu o odrębne porozumienia. 

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

1926 
 

UCHWAŁA NR XXIV/190/08 
RADY GMINY ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Raculi 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku  
z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Na terenie wsi Racula: 

1) drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 238/11, na-
daje się nazwę ulicy Dębowa; 

2) drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 227/4, na-
daje się nazwę ulicy Klonowa; 

3) drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 228/4, na-
daje się nazwę ulicy Lucjana Rydla. 

§ 2. Szczegółowe położenie ulic, o których mowa 
w § 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zielona Góra. 

 

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

Przewodniczący Rady 
Henryk Walczak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIV/190/08 

Rady Gminy Zielona Góra 
z dnia 29 października 2008r. 
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1927 
 

UCHWAŁA NR XXIV/191/08 
RADY GMINY ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Drzonkowie 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku  
z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na dział-
ce oznaczonej numerem ewidencyjnym 318/15, po-
łożonej na terenie wsi Drzonków, nadaje się nazwę 
ulicy Grzybowa. 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mo-
wa w § 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zielona Góra. 

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

Przewodniczący Rady 
Henryk Walczak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIV/191/08 

Rady Gminy Zielona Góra 
z dnia 29 października 2008r. 
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1928 
 

UCHWAŁA NR XXIV/192/08 
RADY GMINY ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierow-

nicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Zielona Góra 
 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Kara Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Lubu-
skiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/174/04 Rady Gminy 
Zielona Góra z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie 

obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymia-
ru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Zielona Góra (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Lubuskiego z 2005r. Nr 1, poz. 15) w § 1 
w tabeli lp. 3 i 4 otrzymuje brzmienie: 

 

3. Dyrektor przedszkola 2 
4. Wicedyrektor przedszkola 4 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Zielona Góra. 

 

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

Przewodniczący Rady 
Henryk Walczak 

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

1929 
 

UCHWAŁA NR XXIX/235/08 
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE 

 
z dnia 30 października 2008r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/346/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001r.  
w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wschowa 

oraz ustalenia granic ich obwodów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz 
art. 17 ust 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r.  
o systemie oświaty (t. j. Dz. U z 2004r. Nr 256,  

poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,  
z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 1341, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400  
i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043,  
Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 z 2007r. Nr 42, 
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, 
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,  
z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917) po uzy-
skaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oświa-
ty, Rada Miejska we Wschowie uchwala, co nastę-
puje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/346/01 Rady Miasta  
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i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001r. w spra-
wie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimna-
zjów prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz 
ustalenia granic ich obwodów zmienia się § 1, który 
otrzymuje brzmienie: 

„Ustala sieć publicznych szkół podstawowych i gim-
nazjów prowadzonych przez Gminę Wschowa. Sieć 
szkół stanowią: 

- Gimnazjum Nr 1 we Wschowie, 

- Gimnazjum Nr 2 we Wschowie, 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie,  

- Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie , 

- Szkoła Podstawowa w Siedlnicy obejmująca 
oddział przedszkolny i punkt przedszkolny, 

- Szkoła Podstawowa w Łysinach obejmująca 
oddział przedszkolny, 

- Szkoła Podstawowa w Lginiu obejmująca od-
dział przedszkolny i punkt przedszkolny,  

- Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni obejmu-
jąca oddział przedszkolny, 

- Szkoła Podstawowa w Konradowie obejmu-
jąca oddział przedszkolny”. 

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

Przewodniczący Rady 
Fabian Grzyb 

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

1930 
 

UCHWAŁA NR XXV/177/08 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 31 października 2008r. 

 
w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Skąpe” 

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się „Regulamin korzystania  
z placów zabaw na terenie Gminy Skąpe”. 

2. Place zabaw służą zabawie, rekreacji i wypo-
czynkowi. 

3. Z urządzeń placu zabaw mogą korzystać dzieci 
i młodzież do lat 15. 

4. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie 
placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub 
opiekunów, którzy za nie ponoszą odpowiedzialność. 

5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać 
zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi 
na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrze-
gać następujących zasad: 

1) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione 
są gry zespołowe i jazda na rowerze; 

2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy 
konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie 
dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek itp.; 

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, wa-
żek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na 
jednym siedzisku. 

6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

1) zaśmiecania terenu; 

2) dewastacji urządzeń zabawowych oraz ogro-
dzeń; 

3) niszczenia i uszkadzania roślinności; 

4) palenia ognisk, korzystania z grilla lub innych 
sprzętów z wykorzystaniem ognia; 

5) wprowadzania zwierząt. 

7. Osoby przebywające na placu zabaw zobo-
wiązuje się do przestrzegania zakazów wynikają-
cych z przepisów szczególnych, a zwłaszcza w zakre-
sie spożywania napojów alkoholowych. 

8. Każda osoba znajdująca się na placu zabaw 
zobowiązana jest stosować się do niniejszego re-
gulaminu. 

9. Osoby nie stosujące się do powyższych za-
kazów będą podlegały odpowiedzialności z art. 51, 
54, 77, 144, 145 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Ko-
deks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.) 
oraz art. 431 ustawy z dnia 26 października 1982r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231  
z późn. zm.) 

10. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń 
zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy zgła-
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szać do Urzędu Gminy Skąpe lub do sołtysa wsi. 

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, podany 
zostanie do wiadomości publicznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Skąpe. 

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

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak

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

1931 
 

UCHWAŁA NR XV/146/08 
RADY GMINY BOGDANIEC 

 
z dnia 17 listopada 2008r. 

 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, 
poz. 115 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Po-
wiatu Gorzowskiego, Rada Gminy Bogdaniec uch-
wala, co następuje: 

§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się na-
stępujące drogi położone na terenie Gminy Bog-
daniec: 

1)  ulica Gwiaździsta w Jeninie o długości 355m 
oznaczona Nr ew. 742 na odcinku od ulicy Le-
śnej do działki oznaczonej Nr ew. 1366; 

2) ulica Wiśniowa w Jeninie o długości 420m 
oznaczona Nr ew. 868/1, 39/4, 42/11, 43/9, 46/4, 
38/5 na odcinku od ulicy Leśnej do działki ozna-
czonej Nr ew. 44/4;  

3) ulica Szkolna w Bogdańcu oznaczona Nr ew. 
266, 231/8, 231/22, 272 na odcinku od ulicy 
Kościelnej do ulicy Mickiewicza o długości 
1.260m. 

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wy-
mienionych w § 1 jest oznaczone na mapach stano-
wiących załącznik Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Bogdaniec. 

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

Przewodnicząca Rady 
Janina Mirosława Cytlak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały XV/146/08 
Rady Gminy Bogdaniec 

z dnia 17 listopada 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały XV/146/08 
Rady Gminy Bogdaniec 

z dnia 17 listopada 2008r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały XV/146/08 
Rady Gminy Bogdaniec 

z dnia 17 listopada 2008r. 
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1932 
 

UCHWAŁA NR XXIX/159/08 
RADY GMINY W SANTOKU 

 
z dnia 17 listopada 2008r. 

 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

 
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, 
poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, Dz. U. 
z 2008r. Nr 54, poz. 326) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami), po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Zarządu Powiatu Gorzowskiego (uchwała  
Nr 151/08 z dnia 17 listopada 2008r.) uchwala się, 
co następuje:  

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogi 

ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do uchwa-
ły.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Santok.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady 
Tadeusz Boczula 

 

Załącznik 
do uchwały Nr XXIX/159/08 

Rady Gminy w Santoku 
z dnia 17 listopada 2008r. 

 
Wykaz dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Santok 

 

Lp. 
Dotychczasowy  

Nr drogi 
Nazwa drogi 

Nr geodezyjny działki 
stanowiącej drogę 

Długość 
drogi 

Rodzaj 
nawierzchni 

1. Bez numeru ul. Owocowa 
Bez nazwy 
ul. Jabłoniowa 

109, 196 
147 
229 
obręb Janczewo 

2,300 
szutrowa  
(żwirowa) 

2. Bez numeru Bez nazwy 133 - obręb Janczewo 0,860 szutrowa  
(żwirowa) 
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1933 
 

UCHWAŁA NR XXIV/299/08 
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE 

 
z dnia 18 listopada 2008r. 

 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych dróg publicznych i ustalenia ich przebiegu 

 
Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, 
poz. 115 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii 
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii gminnych dróg 
publicznych: 

1) drogę w miejscowości Kalsk - Gmina Sule-
chów, położoną na działkach oznaczonych geo-
dezyjnie w ewidencji gruntów numerami: 4/4, 
1/64 i 1/63, objętych KW Nr 5984, od skrzyżo-
wania z drogą powiatową Nr 1208F do skrzy-
żowania z gminną drogą dojazdową do Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Kalsku; 

2) drogę w miejscowości Kalsk - Gmina Sule-
chów, położoną na działkach oznaczonych geo-
dezyjnie w ewidencji gruntów numerami: 1/6, 
1/23, 1/63, 1/38, objętych KW Nr 5984, działce 
Nr 324/1, objętą KW Nr 461, działce Nr 340 
objętą KW Nr 23882 i działce Nr 339.  

2. Ustala się przebieg gminnych dróg publicz-
nych, o których mowa w ust. 1, zgodnie z załączni-
kiem graficznym do niniejszej uchwały. 

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

Przewodniczący Rady 
Tadeusz Pająk
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Załącznik 
do uchwały Nr XXIV/299/08 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 18 listopada 2008r. 
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1934 
 

UCHWAŁA NR XXIV/126/08 
RADY GMINY DĄBIE 

 
z dnia 19 listopada 2008r. 

 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej 

 
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, 
poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 z 2008r. 
Nr 54, poz. 326), po zasięgnięciu opinii Zarządu 
Powiatu Krośnieńskiego Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii drogi gminnej dro-
gę (dz. Nr 186/5, 186/6) w miejscowości Gronów 
biegnącą od skrzyżowania z drogą krajową Nr 32 do 
drogi powiatowej Nr 1164F relacji Pław - Szczawno. 

§ 2. Szczegółowa lokalizacja i przebieg dróg wy-
mienionych w § 1 oznaczona jest na mapie stano-
wiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłosze-
niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubu-
skiego. 

Przewodniczący Rady 
Danuta Anioł
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Załącznik 
do uchwały Nr XXIV/126/08 

Rady Gminy Dąbie 
z dnia 19 listopada 2008r. 
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1935 
 

UCHWAŁA NR XXXI/211/08 
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE 

 
z dnia 19 listopada 2008r. 

 
w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 7 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.2) 
Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następu-
je: 

§ 1. Zalicza się ulice w Kożuchowie określone 
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały do katego-
rii dróg gminnych. 

§ 2. Położenie i przebieg dróg, o których mowa 
w § 1 oznaczone są na mapie stanowiącej załącz-
nik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

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

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Strzymiński 

______________________________________________ 
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  
z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008r.  
Nr 180, poz. 1111. 
2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1382 oraz 
z 2008r. Nr 54, poz. 326. 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXX/211/08 
Rady Miejskiej w Kożuchowie 

z dnia 19 listopada 2008r. 

 
Wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych 

 

Lp. Nazwa drogi Przebieg drogi 
Długość drogi 

km 
Numery działek  

(obręb 3 miasta Kożuchów) 
1. ul. Sowia od ulicy Sokolej do działki Nr 212 0,468 252, 317, 309, 312, 315 
2. ul. Jastrzębia od drogi powiatowej (ulica Polna) 

do ulicy Sowiej 0,302 325/5, 317, 301, 285 
3. ul. Lisia od ulicy Sowiej do ulicy Sokolej 0,082 255 
4. ul. Zajęcza od ulicy Sowiej do ulicy Sokolej 0,077 258 
5. ul. Sokola od drogi powiatowej (ulica Polna) 

do ulicy Jastrzębiej 0,264 325/5, 325/2, 241, 276 
6.  ul. Krucza od ulicy Kaczej do ulicy Sokolej 0,103 234 
7. ul. Kacza od drogi powiatowej (ulica Polna) 

do ulicy Sokolej 0,197 325/2, 326 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXX/211/08 

Rady Miejskiej w Kożuchowie 
z dnia 19 listopada 2008r. 
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1936 
 

UCHWAŁA NR XXXVII/219/08 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 

 
z dnia 19 listopada 2008r. 

 
w sprawie zaliczenia drogi od ulicy Przyszłości do przyszłych terenów inwestycyjnych w Nowej Soli do 

kategorii dróg gminnych 
 

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, 
poz. 115 ze zmianami) oraz po zasięgnięciu opinii 
Zarządu Powiatu Nowosolskiego uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę 
od ulicy Przyszłości do przyszłych terenów inwe-
stycyjnych w Nowej Soli, położoną na działkach 
Nr: 1121/11, 1119/2, 1125, 764/1, 850/1, 199/2, 199/3, 
216, 178 w obrębie 4 i 7 miasta Nowa Sól. 

§ 2. Położenie i przebieg drogi przedstawione 
są na planie orientacyjnym stanowiącym załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Piotr Szyszko 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXVII/219/08 

Rady Miejskiej w Nowej Soli 
z dnia 19 listopada 2008r. 
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1937 
 

UCHWAŁA NR XXIV/187/08 
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE 

 
z dnia 19 listopada 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

terenie Miasta i Gminy Skwierzyna na rok 2009 i zwolnienia od tego podatku 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 3, art. 12 ust. 4 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/180/08 Rady Miejskiej 
w Skwierzynie z dnia 10 października 2008r. w spra-

wie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych na terenie Miasta i Gminy 
Skwierzyna na rok 2009 i zwolnienia od tego po-
datku § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą rów-
ną 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 + pojazd silnikowy  
(w tonach) 

Stawka podatku w (złotych) 

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

niem pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznawanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 759 886 
18 25 886 1.012 

25 i więcej 1.012 1.139 
Dwie osie 

12 28 1.012 1.076 
28 33 1.076 1.139 
33 38 1.139 1.645 

38 i więcej 1.536 2.080 
Trzy osie 

12 38 1.139 1.265 
38 i więcej 1.392 1.711” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy w Skwierzynie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycz-

nia 2009r. oraz podlega ogłoszeniu na gminnych 
tablicach ogłoszeń. 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Anna Kłos
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1938 
 

UCHWAŁA NR XXXII/214/08 
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

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

podatku na terenie Gminy Kożuchów 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 10 ust. 1  
i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych1 (t. j. Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwa-
la się, co następuje : 

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

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

a) powyżej 3,5 tony - do 4,5 tony włącznie  
- 432zł, 

b) powyżej  4,5 tony - do 5,5 ton włącznie  
- 442zł, 

c) powyżej 5,5 tony - do7 ton włącznie - 699zł, 

d) powyżej 7 ton - do 9 ton włącznie - 740zł, 

e) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 884zł; 

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 całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 812zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 966zł, 

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton włącznie  
- 1.038zł; 

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, w zależności od liczby osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia, stawki podatkowe określa załącznik 
Nr 2 do uchwały; 

 

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

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 812zł, 

b) powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton - 884zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodza-
ju zawieszenia, stawki podatkowe określa za-
łącznik Nr 3 do uchwały; 

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

a) mniejszej niż 20 miejsc - 997zł, 

b) równej lub wyższej niż 20 miejsc do 29 miejsc 
włącznie - 1.038zł, 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.306zł. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych środki transportowe należące do pod-
miotów, których celem statutowym jest działalność 
w zakresie kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem po-
jazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych. 

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

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

2) dyrektywy 1 999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w spra-
wie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów in-
frastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187  
z 20 lipca 1999r.).  

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez 
Rzeczypospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej  
- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej - wydanie specjalne. 
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/94/07 Rady Miej-
skiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2007r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych oraz zwolnień z tego 
podatku na terenie Gminy Kożuchów. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Strzymiński 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXII/214/08 

Rady Miejskiej w Kożuchowie 
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 

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 740,00 884,00 
13 14 884,00 1.182,00 
14 15 1.182,00 1.336,00 
15  1.336,00 1.480,00 

Trzy osie 
12 17 740,00 884,00 
17 19 884,00 1.182,00 
19 21 1.182,00 1.336,00 
21 23 1.336,00 1.480,00 
23 25 1.552,00 1.577,00 
25  1.552,00 1.624,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.182,00 1.336,00 
25 27 1.336,00 1.480,00 
27 29 1.480,00 1.654,00 
29 31 1.654,00 2.452,80 
31  1.654,00 2.452,80 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXII/214/08 

Rady Miejskiej w Kożuchowie 
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 zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa 

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 966 997 
18 25 997 1.069 
25 31 1.069 1.305 
31  1.413 1.936 

Trzy osie 
12 40 1.247 1.723 
40  1.723 2.505 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXXII/214/08 
Rady Miejskiej w Kożuchowie 

z dnia 27 listopada 2008r. 

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

kowym posiadają dopuszczalną masę równą lub wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 740 812 
18 25 812 884 
25  884 1.110 

Dwie osie 
12 28 812 884 
28 33 884 966 
33 38 966 1.292 
38  1.150 1.700 

Trzy osie 
12 38 966 1.038 
38  1.213 1.306 
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1939 
 

UCHWAŁA NR XXXII/215/08 
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

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

w Gminie Kożuchów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą- 
dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zmianami), art. 5 ust. 1 i ust. 2, art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
z późn. zmianami) uchwala się, co następuje: 

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

1) od gruntów : 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,60zł od 1m2 powierzchni, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - 0,15zł od 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 16,30zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

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

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej, w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 4,00zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 4,20zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej z wyjątkiem: 

- garaży i pomieszczeń zajętych na gara-
żowanie, za wyjątkiem zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej in-
nej niż działalność rolnicza lub leśna, dla 
których roczna stawka wynosi - 6,20zł 
od 1m2 powierzchni użytkowej; 

3) od budowli: 

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

b) rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej 
gazów - 0,5% ich wartości, określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

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

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

1) nieruchomości gminy, za wyjątkiem nierucho-
mości oddanych w zarząd, dzierżawę, użycze-
nie, administrowanie, najem i użytkowanych 
bezumownie; 

2) nieruchomości gminy związane z ochroną prze-
ciwpożarową za wyjątkiem związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej; 

3) nieruchomości gminy, oddane na podstawie 
umów prawa cywilnego i decyzji administra-
cyjnych do korzystania instytucjom kultury 
innym niż muzea rejestrowane za wyjątkiem 
nieruchomości lub ich części wynajętych in-
nym podmiotom na prowadzenie działalności 
gospodarczej; 

4) 25% powierzchni budynków pozostałych, bę-
dących we władaniu rencistów i emerytów 
samodzielnie prowadzących gospodarstwo do-
mowe, za wyjątkiem wykorzystywanych do pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Kożuchowa. 
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§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/168/04 Rady 
Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 listopada 2004r. 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieru-
chomości oraz zwolnień z tego podatku w Gminie 
Kożuchów. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Strzymiński 

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

1940 
 

UCHWAŁA NR XXXII/216/08 
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE 

 

z dnia 27 listopada 2008r. 
 

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów  
w Gminie Kożuchów 

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

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów. 

§ 2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posia-
dania psów w wysokości 30zł od jednego psa. 

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez 
wezwania do dnia 15 maja każdego roku podatko-
wego lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia  
w posiadanie psa. 

§ 4. Na terenie miasta i gminy Kożuchów opła-
ta od posiadania psów płatna będzie w kasie Urzę-
du Miejskiego w Kożuchowie, u inkasenta opłaty 
lub na rachunek bankowy. 

§ 5. Inkasentów opłaty od posiadania psów oraz 
ich wynagrodzenie za inkaso określa odrębna uch-
wała Rady Miejskiej w Kożuchowie. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Strzymiński 

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

1941 
 

UCHWAŁA NR XXXII/218/08 
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości, zasad pobierania opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 15  
i 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.2) Rada Miej-
ska w Kożuchowie uchwala co następuje: 

_______________________________________________ 
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  
z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r.  
Nr 180, poz. 1111.  
2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 
w Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, z 2006r. Nr 220, poz. 1601, 
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, 
poz. 1847 oraz z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730. 
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§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej 
w wysokości: 

1) przy sprzedaży bezpośrednio z samochodu oso-
bowego lub z przyczepy samochodu osobowe-
go (od samochodu osobowego lub przyczepy 
- 5zł; 

2) przy sprzedaży bezpośrednio z samochodu cię-
żarowego lub przyczepy ciężarowej (od samo-
chodu ciężarowego lub przyczepy) - 15zł; 

3) przy sprzedaży małych ilości warzyw, owoców, 
runa leśnego, nabiału, miodu na zajętej po-
wierzchni do 2m2 - 2zł; 

4) przy sprzedaży na wydzielonym (oznakowa-
nym) stoisku w hali targowej lub placu han-
dlowym (od stoiska) - 12zł; 

5) przy sprzedaży na wydzielonym (oznakowa-
nym) stoisku na stołach (od stoiska) - 9zł; 

6) przy sprzedaży na nie wydzielonych stoiskach 
targowiska miejskiego w Kożuchowie oraz in-
nych miejscach Gminy Kożuchów za każdy 
1m2 powierzchni ogólnej zajętej przez sprze-
dającego - 2zł. 

§ 2. Opłaty targowe pobierane są imiennie. 

§ 3. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza  
się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM 
Sp. z o. o. w Kożuchowie. 

§ 4. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 30% po-
branych kwot opłaty targowej.  

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

§ 6. Tracą moc uchwała Nr XXXII/209/01 Rady 
Miasta i Gminy w  Kożuchowie z dnia 8 listopada 
2001r. w sprawie wysokości dziennych stawek opła-
ty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Lu-
buskiego Nr 122, poz. 902) i uchwała Nr XLV/343/06 
Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 październi-
ka 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Lubuskiego Nr 94, poz. 1765). 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Strzymiński 

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

1942 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/49/08 
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w formie 
łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 12 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 
ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.  
o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 
ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 październi-
ka 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, 
poz. 1682 ze zm.) w związku z art. 9, art. 28 § 4  
i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordy-
nacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60  
ze zm.) Rada Miejska w Zbąszynku uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/40/08 Rady Miejskiej 
w Zbąszynku z dnia 30 października 2008r. w sprawie 
inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, 
także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso wprowadza się następującą zmianę: 

§ 11 otrzymuje brzmienie:  

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

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

§ 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 
Jan Mazur 
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1943 
 

UCHWAŁA NR XXI/92/08 
RADY GMINY KRZESZYCE 

 

z dnia 28 listopada 2008r. 
 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009r. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 6 
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 
ze zm.) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 17 października 2008r. w spra-
wie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2008r. (M. P. z 2008r. Nr 81,  
poz. 717) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2008r. ogłoszoną w ko-
munikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 17 października 2008r. (M. P. Nr 81, poz. 717), 

przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rol-
nego na obszarze Gminy Krzeszyce na 2009r. - z kwo-
ty 55,80zł do kwoty 46,63zł za 1 kwintal.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Krzeszyce. 

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

Przewodniczący Rady 
Jerzy Tomaszewski 

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

1944 
 

UCHWAŁA NR XXI/93/08 
RADY GMINY KRZESZYCE 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

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

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 
ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  
z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz ob-
wieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych po-
datków i opłat lokalnych w 2009r. (M. P. z 2008r. 
Nr 59, poz. 531) uchwala się, co następuje: 

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

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków 0,62zł od 1m2 powierzchni, 

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

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

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej 17,53zł od 1m2 powierz-
chni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym 4,80zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych 3,00zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
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nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego 3,24zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej; 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. 
Nr 121, poz. 844 ze zm.) 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) grunty, budynki i budowle związane z dopro-
wadzaniem wody oraz odprowadzaniem i oczy-
szczaniem ścieków; 

2) grunty i budynki służące działalności kultural-

nej i działalności w zakresie kultury fizycznej  
i sportu; 

3) grunty, budynki zajęte na potrzeby prowadze-
nia działalności wśród dzieci w zakresie wy-
chowania i oświaty. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Krzeszyce. 

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

Przewodniczący Rady 
Jerzy Tomaszewski 

 

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

1945 
 

UCHWAŁA NR XXI/94/08 
RADY GMINY KRZESZYCE 

 
z dnia 28 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 (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. 
Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.), obwieszczenia Mi-
nistra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2009r. (M. P. z 2008r. Nr 59, poz. 531) 
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 paź-
dziernika 2008r. w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych obowiązujących w 2009r. 
(M. P. z 2008r. Nr 80, poz. 692) uchwala się, co na-
stępuje: 

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

Krzeszyce: 

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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 579zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 926zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.158zł; 

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 
zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowi-
ta (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 1.216 1.216 
13 14 1.274 1.274 
14 15 1.331 1.331 
15  1.737 1.737 

Trzy osie 
12 17 1.389 1.389 
17 19 1.389 1.389 
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1 2 3 4 
19 21 1.448 1.448 
21 23 1.448 1.448 
23 25 1.505 1.826 
25  1.737 1.826 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.563 1.563 
25 27 1.621 1.621 
27 29 1.621 1.824 
29 31 1.824 2.704 
31  1.824 2.704 

 
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton - 1.054zł; 

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 w zależności od liczby osi, dopuszczal-
nej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawie-
szenia zgodnie z poniższą tabelą: 

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

ciągnik balastowy + przyczepa  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 1.054 1.054 
18 25 1.054 1.054 
25 31 1.054 1.065 
31  1.558 2.096 

Trzy osie 
12 40 1.374 1.899 
40  1.899 2.712 

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

dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
- 811zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojaz-

dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego w zależności od liczby osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż 
Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Jedna oś 
12 18 811 811 
18 25 868 868 
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1 2 3 4 
25  926 926 

Dwie osie 
12 28 811 811 
28 33 926 985 
33 38 1.042 1.425 
38  1.268 1.658 

Trzy osie 
12 38 926 1.038 
38  1.158 1.412 

 
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc 

do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.274zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.621zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Krzeszyce. 

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

Przewodniczący Rady 
Jerzy Tomaszewski 

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

1946 
 

UCHWAŁA NR XXI/95/08 
RADY GMINY KRZESZYCE 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami), art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
z późniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wyso-
kości górnych stawek kwotowych w podatkach  
i opłatach lokalnych w 2009r. (M. P. z 2008r. N 59, 
poz. 531) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej: 

1) przy sprzedaży produktów rolnych nie prze-
tworzonych produkcji własnej z terenu gminy 
w kwocie 11zł, 

2) przy sprzedaży pozostałych produktów w kwo-
cie 30zł. 

§ 2. Opłata targowa płatna jest w dniu, w któ-
rym dokonywana jest sprzedaż. 

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

2. Na inkasentów wyznacza się:   

- na terenie Krzeszyc: Tadeusza Witkowskie-
go, Adama Kotowskiego, Henryka Tokar-
czuka, 

- w pozostałych miejscowościach Gminy: 
sołtysów. 

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 
5% zainkasowanej kwoty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Krzeszyce. 

§ 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 
Jerzy Tomaszewski 
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1947 
 

UCHWAŁA NR XXVI/174/08 
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia opłaty za posiadanie psa 

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

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Małomi-
ce obowiązek zgłaszania przez posiadacza psa do 
ewidencji psów prowadzonej przez Burmistrza Ma-
łomic oraz roczną opłatę od posiadania psów w wy-
sokości 15zł z zastrzeżeniem § 2 i § 3 ust. 3. 

2. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniej-
szej uchwały. 

§ 2. Dla emerytów i rencistów, prowadzących 
samodzielne gospodarstwo domowe, których wy-
łącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub ren-
ta, stawkę opłaty od posiadania psów, obniża się  
o 1/3. Zwolnienie dotyczy tylko 1 psa, a opłata wy-
niesie 10zł. 

§ 3. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje 
od pierwszego dnia każdego miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym powstały okoliczności 
uzasadniające powstanie tego obowiązku. 

2. Obowiązek uiszczenia opłaty wygasa z upły-
wem miesiąca, w którym ustały okoliczności uza-
sadniające ten obowiązek. Posiadacze psów są zo-
bowiązani złożyć organowi podatkowemu pisemne 

oświadczenie w terminie 14 dni zawierające infor-
mację o zaistnieniu zdarzenia powodującego wyga-
śnięcie obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania 
psów. 

3. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał 
lub wygasł w ciągu roku, opłatę za ten rok ustala 
się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których 
istniał obowiązek. 

§ 4. Opłata od posiadania psów płatna jest z góry 
bez wezwania do dnia 30 kwietnia lub od następ-
nego miesiąca, w którym nabyto psa. Każdy osoba 
posiadający psa zobowiązany jest do zgłoszenia 
tego faktu w Urzędzie Miejskim w Małomicach do 
31 marca danego roku lub nie później niż w ciągu 
1 miesiąca od dnia jego nabycia.  

§ 5. Opłatę uiszcza się bezpośrednio w kasie 
Urzędu Miejskiego w Małomicach na rachunek ban-
kowy Bank Spółdzielczy w Żaganiu Oddział w Szpro-
tawie 80965700070010010037950001 lub u sołtysa 
jako inkasenta. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Jan Ciechanowicz 
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Załącznik 
do uchwały Nr XXVI/174/08 

Rady Miejskiej w Małomicach 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
 

Urząd Miejski w Małomicach 
Referat Budżetowo - Finansowy 
Pl. Konstytucji 3 Maja 1,  
67-320 Małomice 

 

 
         …………………………………………. 

miejscowość, data 

 

Na podstawie § 13 uchwały Nr XLII/236/06 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 listopada 2008r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małomice oraz 
uchwały Nr XXVI/174/08 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie opłaty 
od posiadania psów 

Zgłoszenie/Zmiana wpisu* do ewidencji psów  
prowadzonego przez Burmistrza Małomic  

 

Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko: ............................................. ....................…………………………………….………………........ 

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

PESEL...............................................Adres: ....................……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefon(y) . ............................................... ............................................... ............................................................ 

1) imię psa:    ......................................... Nr pod którym wpisano psa do ewidencji** …............................ 

2) rasa psa:……………...................................................................................................................................... 

3) maść psa (kolor):……………………………………........................................................................................ 

4) wiek psa: ...................................................................................................................................................... 

5) płeć psa:……… ............................................................................................................................................. 

6) znaki szczególne psa/uwagi:……………………………………………………………………………………….. 

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

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

Uwaga:  
W przypadku padnięcia psa lub jego zaginięcia, względnie zmiany właściciela, fakt ten należy zgłosić do 
Burmistrza Małomic - pisemnie, w formie zgłoszenia poprzez opisanie ich w punkcie 6.  
 
Pouczenie: 
*    niepotrzebne skreślić 
**  w przypadku gdy pies jest wpisany do ewidencji  
 
 
...............................................                               ………................................................ 
                       (data)                                                                                                                                 (podpis wnioskodawcy)  

Potwierdzenie wpływu:  
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Potwierdzenie wpisania psa do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Małomic   

Dane posiadacza psa:………………………………………………………................................................................ 

(Imię i nazwisko) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Miejsce zamieszkania) 

Data wpisania psa do ewidencji ......................................................... pod numer ewidencji …………………. 

 

 

          ………………………………….. 

                                                                                                                                                                           (podpis pracownika) 

 

Posiadacz psa zobowiązany jest przechowywać niniejsze potwierdzenie, który stanowi dowód, że po-
siadacz zgłosił psa do ewidencji.  

 

Informacja: 

Posiadacz psa zobowiązany jest zgodnie z § 1 uchwały Nr XXVI/174/08 Rady Miejskiej w Małomicach  
z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia opłaty za posiadanie psa wnieść z tytułu posiadania opła-
tę w wysokości 15zł lub 10zł rocznie. Jeżeli osoba posiada więcej niż jednego psa opłata stanowi wielo-
krotność kwoty 15zł lub 10zł, jeżeli właściciel jest emerytem lub rencistą plus wielokrotność kwoty 15zł. 

Opłatę wnosi się bez wezwania w terminie do 31 kwietnia danego roku lub nie później niż w ciągu 1 miesią-
ca od dnia nabycia psa. 

Zgodnie z art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów nie pobiera się 
od:   

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób 
zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są 
obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
- pod warunkiem wzajemności; 

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jedne-
go psa; 

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posia-
dania jednego psa; 

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch 
psów. 
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1948 
 

UCHWAŁA NR XXVI/175/08 
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH 

 

z dnia 28 listopada 2008r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od 
tego podatku dla Gminy Małomice 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) w oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych1 (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 
ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXV/159/08 Rady Miejskiej Ma-
łomice z dnia 30 października 2008r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Mało-
mice, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

     „Od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej od 
1m2 powierzchni użytkowej - 15,40zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym od 1m2  po-
wierzchni użytkowej - 7,67zł, 

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

użytkowej - 3,92zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego oraz garaże, od 1m2 

powierzchni użytkowej - 3,48zł”. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Jan Ciechanowicz 

_______________________________________________ 

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

ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.); 

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

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

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

 

1949 
 

UCHWAŁA NR XXVI/176/08 
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

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

terenie Gminy Małomice w 2009r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o po-
datku rolnym (t. j. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) 
w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzę-
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du Statystycznego z dnia 17 października 2008r.  
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2008r. (M. P. Nr 81, poz. 717) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę żyta określoną w ko-
munikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 17 października 2008r. (M. P. Nr 81, 
poz. 717) do kwoty 43zł za 1q - przyjmowanej jako 
podstawę do obliczenia podatku rolnego na obsza-
rze Gminy Małomice w 2009r. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Jan Cichanowicz 

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

1950 
 

UCHWAŁA NR XXV/124/08 
RADY GMINY ZWIERZYN 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

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

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami 
w 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  
w 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, w 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,  
poz. 1759, w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  
poz. 1457, w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 
i w 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopa-
da 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2006r., Nr 136, poz. 969 ze zmianami w 2006r. Dz. U. 
Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245,  
poz. 1775, w 2007r. Dz. U. Nr 109, poz. 747, w 2008r. 
Dz. U. Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Zwierzyn uch-
wala, co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę żyta przyjmowaną jako pod-
stawę do obliczania podatku rolnego na obszarze 
Gminy Zwierzyn do wysokości 53zł za 1q. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zwierzyn. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/66/07 z dnia 27 li-
stopada 2007r. 

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

Przewodniczący Rady 
Mirosław Gniewczyński 

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

1951 
 

UCHWAŁA NR XXV/125/08 
RADY GMINY ZWIERZYN 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami 
w 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 180, w 2003r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, w 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,  
w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  
w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i w 2007r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) 
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oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmia-
nami w 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245,  
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, w 2008r. Dz. U. Nr 93, 
poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Zwierzyn 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od 
nieruchomości obowiązujące na terenie gminy: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,67zł 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 -  0,21zł od 1m2 powierzch-
ni; 

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 16,48zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

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

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje przez organi-
zacje pożytku publicznego - 4,12zł od 1m2 
powierzchni użytkowej; 

3) od budowli - 2% ich wartości. 

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomo-
ści: 

1) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące 
mienie komunalne gminy, o ile nie są we wła-
daniu osób fizycznych, osób prawnych lub jed-
nostek organizacyjnych nie mających osobo-
wości prawnej, o których mowa w art. 3 usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych; 

2) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące 
własność albo będące we władaniu straży po-
żarnych; 

3) nieruchomości lub ich części oraz przynależny 
grunt wykorzystywane przez jednostki orga-
nizacyjne na potrzeby statutowej działalności 
w zakresie kultury fizycznej i sportu;  

4) 85% powierzchni pozostałych budynków bę-
dących w posiadaniu rencistów i emerytów  
z gospodarstwa rolnego zamieszkujących sa-
modzielnie. 

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obej-
mują budynków i gruntów związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zwierzyn. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/67/07 z dnia 27 li-
stopada 2007r. 

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

Przewodniczący Rady 
Mirosław Gniewczyński 

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

1952 
 

UCHWAŁA NR XXV/126/08 
RADY GMINY ZWIERZYN 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie  

Gminy Zwierzyn 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-

lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami 
w 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
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poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  
w 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, w 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,  
poz. 1759, w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  
poz. 1457, w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 
i w 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmia-
nami w 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245,  
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, w 2008r. Dz. U. Nr 93, 
poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Zwierzyn 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych 
wynoszą rocznie: 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 649zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.082zł, 

c) powyżej 9 ton do 12 ton - 1.288zł. 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
wg załącznika Nr 1 do uchwały. Stawka ta uzależ-
niona jest od dopuszczalnej masy całkowitej pojaz-
du, liczby osi i rodzaju zawieszenia.   

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów od 3,5 tony do 12 ton - 1.493zł. 

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg za-
łącznika Nr 2 do uchwały. Stawka ta uzależniona 
jest od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia. 

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzona przez podatnika podatku rolnego - 1.288zł. 

6. Od przyczep  lub naczep, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę 
całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton wg załącz-
nika Nr 3 do uchwały. Z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego. 

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc: 

a) mniej niż 30 miejsc - 1.494zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.803zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zwierzyn. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XIV/68/07 
z dnia 27 listopada 2007r. 

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

Przewodniczący Rady 
Mirosław Gniewczyński 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXV/126/08 
Rady Gminy Zwierzyn 

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 całkowita  

w tonach 
Stawka podatku (w złotych) 

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

szeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 1.288 1.818 
13 14 1.319 1.854 
14 15 1.339 1.906 
15  1.381 1.957 

Trzy osie 
12 17 1.319 1.844 
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1 2 3 4 
17 19 1.339 1.885 
19 21 1.370 1.937 
21 23 1.412 1.988 
23 25 1.442 2.040 
25  1.442 2.040 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.576 2.336 
25 27 1.667 2.287 
27 29 1.659 2.349 
29 31 1.751 2.575 
31  1.751 2.575 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXV/126/08 
Rady Gminy Zwierzyn 

z dnia 28 listopada 2008r. 
 

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

wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołów pojazdów: 

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

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

niem pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 1.133 1.597 
18 25 1.216 1.710 
25 31 1.298 1.834 
31  1.298 1.834 

Trzy osie 
12 40 1.700 1.865 
40  1.824 2.627 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXV/126/08 
Rady Gminy Zwierzyn 

z dnia 28 listopada 2008r. 
 

Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdami silniko-
wymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

niem pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Jedna oś 
12 18 917 1.288 
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1 2 3 4 
18 25 989 1.391 
25  1.061 1.494 

Dwie osie 
12 28 1.061 1.494 
28 33 1.061 1.494 
33 38 1.309 1.525 
38  1.239 1.865 

Trzy osie 
12 38 1.236 1.288 
38  1.329 1.875 
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