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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  
- 545zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 847zł, 

c) powyżej 9 ton - 1 210zł; 

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

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  
- 1.645zł; 

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

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego - 303zł; 

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

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

1. mniejszej niż 30 miejsc - 1.392zł, 

2. równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.452zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/142/07 Rady Miej-
skiej w Gubinie z dnia 25 października 2007r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych dla Gminy Gubin o statusie 
miejskim. 

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

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

§ 5. Uchwała podlega ponadto podaniu do wia-
domości publicznej w gazecie lokalnej „Wiadomości 
Gubińskie” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Gubinie. 

Przewodniczący Rady 
Leszek Ochotny 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXV/314/08 
Rady Miejskiej w Gubinie 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  

całkowita w tonach 
Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 172 172 
13 14 172 475 
14 15 475 669 
15  669 1.515 

Trzy osie 
12 17 172 299 
17 19 299 614 
19 21 614 796 
21 23 796 1.227 
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1 2 3 4 
23 25 1.227 1.907 
25  1.227 1.907 

Cztery osie i więcej 
12 25 796 807 
25 27 807 1.261 
27 29 1.261 2.001 
29 31 2.001 2.690 
31  2.001 2.690 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXV/314/08 
Rady Miejskiej w Gubinie 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy 

 
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 46 46 
18 25 321 581 
25 31 678 1.112 
31  1.709 2.080 

Trzy osie 
12 36 1.508 2.080 
36  2.080 2.691 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXV/314/08 
Rady Miejskiej w Gubinie 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów  

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

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Jedna oś 
12 18 31 31 
18 25 216 387 
25  387 679 
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1 2 3 4 
Dwie osie 

12 28 254 374 
28 33 743 1.029 
33 38 1.029 1.562 
38  1.390 2.057 

Trzy osie 
12 38 818 1.141 
38  1.141 1.550 

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

1972 
 

UCHWAŁA NR XXV/328/08 
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomo-

ści, podatek rolny i podatek leśny 
 

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

§ 1. W uchwale Nr XIII/144/07 Rady Miejskiej  
w Gubinie z dnia 25 października 2007r. w sprawie 
wzorów formularzy deklaracji i informacji na poda-
tek od nieruchomości, podatek, rolny i podatek 
leśny (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 
Nr 116, poz. 1522) wprowadza się następujące zmia-
ny: 

1) załącznik Nr 1 - „Deklaracja na podatek od 
nieruchomości” otrzymuje brzmienie jak za-
łącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik Nr 4 - „Informacja o nieruchomo-
ściach i obiektach budowlanych składana w ce-
lu ustalenia podatku od nieruchomości” otrzy-
muje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały.  

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

§ 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. 

§ 4. Uchwała podlega ponadto podaniu do wia-
domości publicznej w gazecie lokalnej „Wiadomo-
ści Gubińskie” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Gubinie. 

Przewodniczący Rady 
Leszek Ochotny 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXV/328/08 
Rady Miejskiej w Gubinie 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 
 

 
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.  44 ze zm.) 
Składający:            Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicie-

lami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami 
wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skar-
bu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub    współposiadaczami z oso-
bami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi oso-
bowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

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

Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 Burmistrz Miasta Gubin                                                                                         

ul. Piastowska 24,     66-620 GUBIN,   tel. (068) 45 58 126,  faks (068) 45 58 102 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

 B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
  Rodzaj składającego deklarację  

    �  1. osoba prawna         � 2. jednostka organizacyjna    �  3. spółka nie mająca osobowości prawnej    � 4. osoba fizyczna będąca współwłaścicielem       
           z wymienionymi w punktach 1,  2  i  3 

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

  
 Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** 

  
Identyfikator  REGON* / Numer PESEL* 

  
PKD 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
   

Kraj 
 
Województwo 

 
Powiat 

  
Gmina 

 
Ulica 

 
Numer domu / Numer lokalu 

  
Miejscowość 

 
Kod pocztowy 

 
Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
                           � 1. deklaracja roczna                                                � 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc-rok) 

D. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
 
 

DN ................ (ilość załączników)                                             DZ ....................... (ilość załączników) 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  
 Przedmiot opodatkowania Podstawa opodatkowania  

                 
Stawka  
podatku  

Kwota podatku 
 

1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW (m2/ha) 
 1) związanych z prowadzeniem działalności   

    gospodarczej, bez względu na sposób   
    zakwalifikowania w ewidencji gruntów                    
    i budynków 

                      
 

                                                                                                                    

 
 
 

 
 
 

 
 

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

 
                                                           

  
 

 3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  
odpłatnej statutowej działalności  pożytku pu-
blicznego przez organiz. poż. publicznego 

 
 

       

 
 
 

 
 
 

 Rok 
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2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (m2)                    
Wys. powyżej 

2,20m 
   1) mieszkalnych  

Wys. od 
1,40 do 2,20m 

 

 

 

Wys. powyżej 
2,20m 

   2) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym  Wys. od 

1,40 do 2,20m 
 

 

 

Wys. powyżej 
2,20m 

   3) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych 
 

Wys. od 
1,40 do 2,20m 

 

 

 

Wys. powyżej 
2,20m 

 
 
 
 

 

Wys. od 
1,40 do 2,20m 

 

 

 

Wys. powyżej 
2,20m 

 
 

 

 4) pozostałych,     
 

 za wyjątkiem: 

------------------------------------------------------------ 

a)     budynków zajętych na prowadzenie  
odpłatnej statutowej działalności pożytku     
publicznego przez organizacje pożytku  publicz-
nego, garaży i komórek przydomowych 

Wys. od 
1,40 do 2,20m 

 
 

 

 

Wys. powyżej 
2,20m 

 

  

Wys. od 
1,40 do 2,20m 

 
 

 

 

 

Wys. powyżej 
2,20m 

  

 5) związanych z prowadzeniem działalności   
gospodarczej oraz  od budynków   
mieszkalnych lub ich części zajętych na  
prowadzenie działalności gospodarczej,  
 za wyjątkiem: 
------------------------------------------------------------ 
a) będących wielkopowierzchniowymi obiektami  
handlowymi tj. o powierzchni użytkowej     
przekraczającej 400m2, zajętymi na    
prowadzenie działalności gospodarczej  

Wys. od 
1,40 do 2,20m 

 

 

 

3. BUDOWLE 
 Wartość ustalona do celów amortyzacji 

(należy zaokrąglić do pełnych zł) 
 

 
  

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
  ( należy zaokrąglić do pełnych złotych )                                       
F. PODATEK PŁATNY NA RACHUNEK  BANKOWY                      

06 1020 5402 0000 0502 0027 7418 
PKO BP S.A. O/ZIELONA GÓRA 

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach ustawowych rat podatku od nieruchomości lub wpłacenia ich 
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu  wykonawczego (art. 3a § 1 i § 2  ustawy          
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) 

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

Imię 
 
Nazwisko 

 
Nr telefonu 

 

 
Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 

 
Podpis(pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

Data i podpis przyjmującego formularz  
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Załącznik DN do deklaracji na podatek od nieruchomości na ..................... rok 
 

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
    Adres nieruchomości 
             Nr księgi wieczystej / numer działki: 

Rodzaj własności, posiadania     � 1. właściciel       �  2. współwłaściciel    � 3. posiadacz  samoistny     �  4. współposiadacz samoistny  
     �  5. użytkownik wieczysty     � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. dzierżawca         

 Przedmiot opodatkowania 
Data nabycia nierucho-

mości lub zmiany 
Nr aktu  notarialnego 

lub nr umowy 
Powierzchnia 

 1. GRUNTY (m2/ha)                                                                            
1) związane z działalnością gospodarczą 

    

2) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki  wodne retencyjne 
lub elektrownie wodne     

 

3) pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie  odpłatnej  
statutowej działalności  pożytku publicznego przez  
organizacje pożytku  publicznego 

    

 
2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI (m2): 

   Wys. powyżej  
2,20m 

 

 

1) mieszkalne  

 

 
  Wys. od 1,40 do 

2,20m 
 

   Wys. powyżej  
2,20m 

 

 

2) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej           
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem  
siewnym  

   Wys. od 1,40 do 
2,20m 

 

   Wys. powyżej  
2,20m 

 

 

3) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej         
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

 
   Wys. od 1,40 do 

2,20 m 
 

  Wys. powyżej  
2,20m 

 

 

 

  Wys. od 1,40 do 
2,20 m 

 

 

  Wys. powyżej  
2,20m 

 

 

 

4) pozostałe,     
 
 
 za wyjątkiem: 

 

 

   ---------------------------------------------------------------- 
a) budynków zajętych na prowadzenie  odpłatnej  
statutowej działalności  pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku  publicznego, garaży i komórek  
przydomowych 

 
  Wys. od 1,40  do 

2,20m 
 

   Wys. powyżej  
2,20m 

 

  Wys. od 1,40 do 
2,20 m 

 

Wys. powyżej  
2,20m 

 

 

5)związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  
oraz  budynki mieszkalne lub ich części zajęte na   
prowadzenie działalności  gospodarczej, 
za wyjątkiem: 

 

------------------------------------------------------------------- 
a) będące wielkopowierzchniowymi obiektami   
handlowymi tj. o powierzchni użytkowej    
przekraczającej 400 m2, zajętymi  na prowadzenie  
działalności gospodarczej 

  

Wys. od 1,40 do 
2,20m 

 

   
3. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE  
Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ (zł) 

  

Wartość ustalona do celów amortyzacji  

                                                       zł 

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

Imię 
 
Nazwisko 

 
Nr telefonu 

  
Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 

 
Podpis(pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 
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Załącznik DZ do deklaracji na podatek od nieruchomości na ..................... rok 
 

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW ZWOLNIONYCH 
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)   
 
  Adres nieruchomości :      
  Nr księgi wieczystej / numer działki: 

Rodzaj własności, posiadania     � 1. właściciel       �  2. współwłaściciel    � 3. posiadacz  samoistny     �  4. współposiadacz samoistny  
     �  5. użytkownik wieczysty     � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. dzierżawca     
  

Tytuł prawny zwolnienia 
Grunty 

powierzchnia w m2 
Budynki lub ich 

części pow. użytkowa 
w m2 

Budowle 
wartość w zł 

     

 
Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w 
rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: 

a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępnienia licencjo-
nowanym przewoźnikom kolejowym lub 

b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez 
przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastruktu-
rą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub 

c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435mm 
 

   

 
Art. 7 ust. 1 pkt 1a – grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii 
kolejowych lub ich odcinków – do czasu przeniesienia ich własności lub prawa 
użytkowania wieczystego – nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia 
miesiąca, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządze-
nie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie 
przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym –z wyjątkiem zajętych na 
działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kole-
jowym  

   

 
Art. 7 ust. 1 pkt 12 – budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działko-
wych, nieprzekracząjące norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa 
Budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na 
działalność gospodarczą 

   

 
Art. 7 ust. 1 pkt 14 – nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieod-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego 

   

 
Art. 7 ust. 2 pkt 2 – szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonale-
nia nauczycieli – publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, 
placówki i zakłady, z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego 
nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania 
zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatową 

   

 
Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywno-
ści zawodowej – w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewo-
dzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu 
zakłady pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadcze-
niem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodat-
kowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów nie będących 
prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej 

   

 
Art. 7 ust. 2 pkt 6 – Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów 
opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą    

 
Art. 7 ust. 3 – inne zwolnienia przedmiotowe na podstawie  uchwały Rady Miej-
skiej w Gubinie    

 
Inne zwolnienia 
 
 

   

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

 
Imię 

 
 
Nazwisko 

 
 
Nr telefonu 

  
 
 
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 
 
 
Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXV/328/08 
Rady Miejskiej w Gubinie 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 

SKŁADANA W CELU USTALENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
 

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia informacji  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 Liczba załączników  IN   �    nieruchomości podlegające opodatkowaniu  � powstanie obowiązku podatkowego 

 � zmiana podstaw opodatkowania 
 � korekta informacji wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty  Liczba załączników  IZ   �    nieruchomości  zwolnione 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  ( Dz. U. z  2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)  
Składający:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoist-

nymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo 
obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Termin składania 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia  
zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 

  A.    MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
      Burmistrz Miasta Gubin   Adres:   66-620 GUBIN, ul. Piastowska 24     tel.  (068) 45 58 131;  faks (068) 45 58 102 
  B.    DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
  Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    � 1. właściciel        �  2. współwłaściciel       � 3. posiadacz samoistny   � 4. współposiadacz samoistny  �  5. użytkownik wieczysty 
    � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. dzierżawca  � 8. najemca 

  
 
 Nazwisko i imię (imiona), data urodzenia 

  
 
 Imię ojca, imię matki 

  
 
 Numer PESEL                                                   

 
 
NIP 

          ADRES ZAMIESZKANIA 
  

 
Kraj 

 
 
Województwo 

 
 
Powiat 

  
Gmina 

 
 
Ulica 

 
 
Numer domu / Numer lokalu 

  
 
Miejscowość 

 
 
Kod pocztowy 

 
 
Poczta 

 B1.   DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  /współwłaściciel, współposiadacz samoistny, współużytkownik wieczysty/ 
  Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

     � 1. właściciel        �  2. współwłaściciel       � 3. posiadacz samoistny   � 4. współposiadacz samoistny  �  5. użytkownik wieczysty 
    � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. dzierżawca  � 8. najemca 

  
 
 Nazwisko i  imię (imiona), data urodzenia 

  
 
 Imię ojca, imię matki 

  
 Numer PESEL                                                   

 
NIP 

         ADRES ZAMIESZKANIA 
  

 
Kraj 

 
 
Województwo 

 
 
Powiat 

  
 
Gmina 

 
 
Ulica 

 
 
Numer domu / Numer lokalu 

  
 
Miejscowość 

 
 
Kod pocztowy 

 
 
Poczta 

 
 

Adres do korespondencji:  
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C.   DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
              Adres nieruchomości:     
              Nr księgi wieczystej / numer działki: 
 

 

 
Przedmiot opodatkowania 

Data nabycia nie-
ruchomości, zbycia  
lub zmiany 

Nr aktu notarialnego  
lub nr umowy 

Powierzchnia 
 

 1. Grunty:                                                                            
 
 1) związane z działalnością gospodarczą 
 

              
m2 

 2) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki                 
     wodne retencyjne lub elektrownie wodne 

                   ha 

 

 3) pozostałe 
                    m2 

 
 
2. Budynki  lub ich części 

                                                                              Powierzchnia użytkowa w m2 

 
  Wys. powyżej  

2,20m 
 

 

  1) mieszkalne  
 
   Wys. od 1,40 do 

2,20m 
 

 
  Wys. powyżej  

2,20m 
 

 

 2)  zajęte na prowadzenie działalności   go-
spodarczej w zakresie obrotu   kwalifikowa-
nym materiałem siewnym   Wys. od 1,40  do 

2,20m 
 

 
  Wys. powyżej  

2,20m 
 

 

3)  zajęte na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych   Wys. od 1,40  do 

2,20m 
 

Wys. powyżej  
2,20m 

    

Wys. od 1,40 do 
2,20m 

 

Wys. powyżej  
2,20m 

  

4) pozostałe,  

za wyjątkiem: 

 

-------------------------------------------------------

a)  budynków zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego, garaży i komórek przydomowych  

  

Wys. od 1,40 do 
2,20m 

 

 
  Wys. powyżej  

2,20m 
 

  Wys. od 1,40 do 
2,20m 

 

Wys. powyżej  
2,20m 

 

 

5) związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich 
części zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej, 
za wyjątkiem: 

-------------------------------------------------------- 
a) będących wielkopowierzchniowymi obiek-
tami handlowymi tj. o powierzchni użytkowej 
przekraczającej 400m2, zajętymi na prowa-
dzenie działalności gospodarczej 

  

Wys. od 1,40 do 
2,20m 

 

  
 

3. Budowle lub ich części związane  
   z działalnością gospodarczą 

  

Wartość ustalona do celów  
amortyzacji  

                           zł 

 D.   OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / PEŁNOMOCNIKA 
                     Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
  

Imię 
 
Nazwisko 

 
Telefon 

  
 
Data wypełnienia (dzień – miesiąc - rok) 

 
 
Podpis  składającego / osoby reprezentującej składającego 
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Załącznik IN Nr .................. 
do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 

 
DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 

                    Adres nieruchomości:     

             Nr księgi wieczystej / numer działki: 

 
 Przedmiot opodatkowania 

Data nabycia nie-
ruchomości lub 
zmiany 

Nr aktu notarialnego  
lub Nr umowy 

Powierzchnia 

 1. Grunty:                                                                            
 
1)związane z działalnością gospodarczą    

                m2 

2) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki  wodne 
retencyjne lub elektrownie wodne 
 

   
            

ha 

 

3) pozostałe 
    

m2 

 
2. Budynki  lub ich części                                                                                                    Powierzchnia użytkowa w  m2 

 
  Wys. powyżej  

 2,20m  

 

1) mieszkalne  
 
   Wys. od 1,40  do 

2,20m  

 
  Wys. powyżej   

2,20m  

 

2) zajęte na prowadzenie działalności   gospo-
darczej w zakresie obrotu   kwalifikowanym 
materiałem siewnym   Wys. od 1,40  do 

2,20 m  

 
  Wys. powyżej   

2,20m  

 

3) zajęte na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych   Wys. od 1,40  do 

2,20m  

Wys. powyżej  
 2,20m 

    

Wys. od 1,40  do 
2,2 m 

 

Wys. powyżej   
2,20m 

  

4) pozostałe 

 

za wyjątkiem: 

----------------------------------------------------------- 

a) budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego, garaży         
komórek przydomowych 

  

Wys. od 1,40  do 
2,20m 

 

   Wys. powyżej   
2,20m 

 

  Wys. od 1,40  do 
2,20 m 

 

Wys. powyżej   
2,20m 

 

 

5) związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz budynki mieszkalne lub ich części 
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, 
za wyjątkiem: 

 

----------------------------------------------------------- 

a) będące wielkopowierzchniowymi obiektami 
handlowymi tj. o powierzchni użytkowej prze-
kraczającej 400m2, zajętymi na prowadzenie 
działalności gospodarczej 

  

Wys. od 1,40  do 
2,20m 

 

  
 

3. Budowle lub ich części związane  
    z działalnością gospodarczą 

  
Wartość ustalona do celów  

amortyzacji zł 

    OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / PEŁNOMOCNIKA 
                     Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
  

Imię 
 
Nazwisko 

 
Telefon 

  
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 
Podpis składającego / osoby reprezentującej składającego 
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Załącznik IZ Nr ................... 
do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 

 
DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW ZWOLNIONYCH 

 
Podstawa prawna:  ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)   

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

  Nr księgi wieczystej / numer działki : 

Grunty i budynki :                                               
Data nabycia 
nieruchomości 
lub zmiany 

Nr aktu  
notarialnego  
lub Nr umowy 

Powierzchnia 

Art. 7 ust. 1 pkt 4 a   ustawy o podatkach i opłatach  lokalnych        
zwalnia się budynki służące działalności leśnej lub rybackiej 

 

  m2 

Art. 7 ust. 1 pkt 4 b   ustawy o podatkach i opłatach  lokalnych zwal-
nia się budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach 
gospodarstw rolnych, służące działalności rolniczej 

 

  m2 

Art. 7 ust. 1 pkt 4 c   ustawy o podatkach i opłatach  lokalnych  zwal-
nia się budynki zajęte na prowadzenie działów specjalnych pro-
dukcji rolnej   

  

  m2 

 
                                         m2                                                                                     

Art. 7 ust. 1 pkt 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie do 
rejestru zabytków , pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji 
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej 
 

  

                                                m2 

Art. 7 ust. 1 pkt 10  - grunty stanowiące nieużytki, użytki, ekologicz-
ne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej  
 

                                               m2 

Art. 7 ust. 3 – inne zwolnienia przedmiotowe na podstawie  uchwały 
Rady Miejskiej 
 

   
m2 

Art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym   
zwalnia się od podatku rolnego użytki rolne klasy    V 
 

   
m2 

Art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym    
zwalnia się od podatku rolnego użytki rolne klasy  VI 
 

   
m2 

 

 

Art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym   
zwalnia się od podatku rolnego użytki rolne klasy  VIZ 
 

   
m2 

 
Inne zwolnienia  
 

   
 

   OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / PEŁNOMOCNIKA 
                   

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
  

 
Imię 

 
 
Nazwisko 

 
 
Telefon 

  
 
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 
 
Podpis składającego / osoby reprezentującej składającego 
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1973 
 

UCHWAŁA NR XXI/117/08 
RADY GMINY ŁAGÓW 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

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

2009r. na terenie Gminy Łagów 
 

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

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres trzech 
pierwszych kwartałów 2008r. określoną w komunika-
cie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 października. 2008r. w sprawie średniej ceny sku-
pu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. 
(M. P. z 2008r. Nr 81, poz. 717) przyjmowaną jako 
podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie 
Gminy Łagów w 2009r. obniża się z kwoty 55,80zł 
za 1dt do kwoty 53zł za 1dt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Łagów. 

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

Przewodniczący Rady 
Czesław Kalbarczyk 

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

1974 
 

UCHWAŁA NR XXI/118/08 
RADY GMINY ŁAGÓW 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2009 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  
Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111) 
oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U.  
z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,  
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2008r. 

Nr 93, poz. 584, Nr 116, poz. 730, M. P. z 2006r.  
Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, M. P. z 2007r. Nr 47, 
poz. 557, Nr 76, poz. 813) w związku z obwieszcze-
niem 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. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków 
- 0,71zł od 1m2 powierzchni, 
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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 organizację pożyt-
ku publicznego - 0,34zł od 1m2 powierzch-
ni; 

2) od budynków lub ich części: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 18,00zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej polegającej na świadczeniu usług 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym - 9,24zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 3,96zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - 3,90zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - w tym letniskowych - 6,64zł od 1m2 
powierzchni użytkowej. 

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

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

a) nieruchomości lub ich części stanowiące 
własność Gminy Łagów, które nie zostały 
oddane w zarząd, dzierżawę, najem, użycze-
nie i nie są użytkowane bez żadnego tytułu 
prawnego przez osoby fizyczne i osoby praw-
ne, 

b) remizy OSP i świetlice wiejskie, będące  
we władaniu Rad Sołeckich wraz z przyna-
leżnymi do nich gruntami, za wyjątkiem bu-
dynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej, 

c) nieruchomości będące we władaniu jedno-
stek budżetowych i zakładu budżetowego 
Gminy Łagów, z wyjątkiem budynków lub 
ich części, budowli oraz gruntów zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/57/07 Rady Gmi-
ny Łagów z dnia 7 grudnia 2007r. w sprawie ustale-
nia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień 
od podatku w roku 2008. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący Rady 
Czesław Kalbarczyk 

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

1975 
 

UCHWAŁA NR XXI/119/08 
RADY GMINY ŁAGÓW 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: 
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  

Nr 173, poz. 1218), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
ze zm.: Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,  
Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 584, 
Nr 116, poz. 730, M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, 
poz. 758, M. P. z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76,  
poz. 813) oraz obwieszczenia Ministra Finansów  
z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie górnych granic sta-
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wek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. 
(M. P. z 2008r. Nr 59, poz. 531) i obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia z 13 października 2008r. 
w sprawie stawek podatku od środków transporto-
wych obowiązujących w 2009r. (M. P. z 2008r. Nr 78, 
poz. 692). Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się stawki podatku od środków trans-
portowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/62/07 Rady Gminy 

Łagów z dnia 7 grudnia 2007r. w sprawie określenia 
stawek podatku od środków transportowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Łagów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycz-
nia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Czesław Kalbarczyk 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXI/119/08 
Rady Gminy Łagów 

z dnia 27 listopada 2008r. 
 

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

 
Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych 

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 577 
powyżej 5,5 tony do 9 tony włącznie 872 
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.029 

 
2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej ma-

sie 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 1.102 1.310 
13 14 1.323 1.543 
14 15 1.543 1.764 
15  1.764 2.205 

Trzy osie 
12 17 1.213 1.323 
17 19 1.433 1.543 
19 21 1.654 1.764 
21 23 1.985 1.985 
23 25 2.205 2.205 
25  2.205 2.425 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.433 1.543 
25 27 1.654 1.764 
27 29 1.874 1.985 
29 31 2.095 2.678 
31  2.315 2.678 

 
3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane 

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
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Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych 
powyżej 3,5 tony do 9 ton włącznie 1.155 
powyżej 9 ton poniżej 12 ton 1.376 

 
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane 

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów rów-
nej lub wyższej niż 12 ton: 

 

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

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

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

uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
Dwie osie 

12 37 1.470 1.680 
37  1.985 2.132 

Trzy osie 
12 37 1.890 2.016 
37  2.415 2.690 

 

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowi-
tą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego: 

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych 
od 7 ton do 10 ton włącznie 1.155 

powyżej 10 ton poniżej 12 ton 1.260 
 

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
na przez podatnika podatku rolnego: 

 
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 
Jedna oś 

12 37 1.155 1.470 
37  1.470 1.596 

Dwie osie 
12 37 1.260 1.365 
37  1.596 1.984 

Trzy osie 
12 37 1.428 1.596 
37  1.648 1.984 

 
7. Autobusy, w zależności od liczby miejsc do sie-
dzenia: 

 

 
Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku w złotych 

mniejsza niż 30 1.050 
równa lub wyższa 30 1.768 
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1976 
 

UCHWAŁA NR XXIII/166/08 
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości,  

leśny i rolny 
 

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) 
oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami), art. 6 
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o po-
datku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682  
ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) uchwala się 
co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór formularza informacji  
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, które 
zobowiązane są złożyć organowi podatkowemu, 
osoby fizyczne, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 11 usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku 
wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie 
albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w za-
kresie podatku od nieruchomości lub zaistnienia 
zdarzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych, w brzmieniu okre-
ślonym w załączniku Nr 1 do uchwały. 

2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nie-
ruchomości, którą zobowiązani są złożyć organowi 
podatkowemu: 

1) podatnicy będący osobami prawnymi, jednost-
ki organizacyjne oraz spółki, nie mające oso-
bowości prawnej, jednostki organizacyjne Agen-
cji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także 
jednostki organizacyjne Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe; 

2) osoby fizyczne, jeżeli nieruchomość lub obiekt 
budowlany stanowi współwłasność lub znaj-
duje się w posiadaniu osób fizycznych oraz 
osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie-
posiadających osobowości prawnej lub spółek 
nieposiadających osobowości prawnej, z wy-
jątkiem osób tworzących wspólnotę mieszka-
niową, w brzmieniu określonym w załączniku 
Nr 2 do uchwały. 

§ 2. 1. Określa się wzór formularza informacji  
o lasach, jakie są zobowiązane złożyć osoby fi-
zyczne, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 7 ustawy o po-
datku leśnym, w przypadku zaistnienia okoliczności 
 

uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obo-
wiązku w podatku leśnym, albo w przypadku zaist-
nienia zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4 usta-
wy o podatku leśnym, w brzmieniu określonym  
w załączniku Nr 3 do uchwały. 

2. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny, 
którą są zobowiązani składać: 

1) podatnicy będący osobami prawnymi, jednost-
ki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające 
osobowości prawnej, jednostki organizacyjne 
Lasów Państwowych, a także jednostki organi-
zacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa; 

2) osoby fizyczne jeżeli las stanowi współwła-
sność lub znajduje się w posiadaniu osób fi-
zycznych oraz osób prawnych, jednostek or-
ganizacyjnych, w tym spółek, nieposiadają-
cych osobowości prawnej, w brzmieniu okre-
ślonym w załączniku Nr 4 do uchwały. 

§ 3. 1. Określa się wzór formularza informacji  
o gruntach, jaki zobowiązane są składać osoby fi-
zyczne, z zastrzeżeniem art. 6a ust. 10 ustawy o po-
datku rolnym, w przypadku zaistnienia okoliczności 
uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obo-
wiązku podatkowego, w zakresie podatku rolnego 
lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w art. 6a 
ust. 4 ustawy o podatku rolnym, w brzmieniu okre-
ślonym w załączniku Nr 5 do uchwały. 

2. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny, 
którą są zobowiązani składać: 

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

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

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

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - do-
tyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej - wydanie specjalne. 
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1) podatnicy będący osobami prawnymi, jednost-
ki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadają-
ce osobowości prawnej, jednostki organizacyj-
ne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,  
a także jednostki organizacyjne Lasów Pań-
stwowych; 

2) osoby fizyczne, jeżeli grunty stanowią współ-
własność lub znajdują się w posiadaniu osób 
fizycznych oraz osób prawnych, jednostek or-
ganizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających 
osobowości prawnej, w brzmieniu określonym 
w załączniku Nr 6 do uchwały. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/204/05 Rady 
Miejskiej w Jasieniu z dnia 8 grudnia 2005r. w spra-
wie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz 
deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rol-
ny. 

§ 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 
Piotr Karalus 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIII/166/08 
Rady Miejskiej w Jasieniu 
z dnia 27 listopada 2008r. 

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

   

 
IN – 1                   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
 
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) 
Składający:   Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi 
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych 
lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 
Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub 
zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 
Miejsce składania:  Organ podatkowy  właściwy ze względu na miejsce położenia  przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 3. Burmistrz . Miasta Jasień            Adres : ul. XX Lecia 20  68-320 Jasień 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

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

 
 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania/nazwa miejscowości ,kod  pocztowy, ulica, Nr domu, Nr lokalu 
oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości ) 
 
 
  
 

 
 

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

  
7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię 
 

 8. Imię ojca, imię matki 
 
 

 9. Numer PESEL/REGON 
 

 
 

10.Sekcja PKD- Numer                                              11.Opis klasy rodzaju działalności gospodarczej 
 
……………………………….                                        

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
 
 12. Kraj 

 
13. Województwo 14. Powiat 

 15. Gmina 
 

16. Ulica 17. Numer domu / Numer lokalu 

 18. Miejscowość 
 

19. Kod pocztowy 20. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 21. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)  � 1. informacja  na dany  rok                � 2. korekta uprzednio złożonej informacji 

                                                                                                      
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.) 

 
na 

2. Rok 
 
........................................ 
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 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

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

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

23 
............................................................................ ha 

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

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

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 
 1. mieszkalnych – ogółem 25. 

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

 
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

26. 
................................................................................................ m

2 

 
................................................................................................ m

2
 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondy-
gnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, 
sutereny i poddasza użytkowe. 

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

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

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

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

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

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

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

28. 
............................................................................. m2 
 
................................................................................................ m

2 

 
................................................................................................ m

2 
 4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w za-

kresie udzielania świadczeń  zdrowotnych ogółem 
     w  tym: 

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

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m  

29. 
............................................................................ m2 
 
................................................................................................ m

2 

 
................................................................................................ m

2 
 5.zajęte na prowadzenie dział. w zakresie kultury, kultury 

  fizycznej i sportu, opieki społecznej, przeciwdziałania 
alkoholizmowi, bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej w tym: 

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

30. 
…………………………………………………..m2 
 
 
…………………………………………………..m2 
 
…………………………………………………..m2 

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

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

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

 
31. 
............................................................................ m2 
 
............................................................................................... m

2 

 
............................................................................................... m

2 
 7.Garaży ogółem w tym: 32.  …………………………………………….. m2 
 
 

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

 
    ………………………………………………..m2 
 
…………………………………………………..m2 
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D.3 BUDOWLE-podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1zł  
 1. Budowle    

   /  wartość  określona  na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy 
     o podatkach i opłatach lokalnych / 

33. 
............................................................................zł 
 

E. Informacja o przedmiotach zwolnionych 
    /podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa-z jakiego tytułu występuje zwolnienie/ 
  
 
 
  
F. Informacja o załącznikach. Liczba załączników ZN-1/A…….. 
    
G. /OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 34. Imię 

 
35. Nazwisko 

 36. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

37. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 38. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 
 

 39. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

40. Data i podpis przyjmującego formularz 

 
DANE  WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
 
1.Nazwisko, pierwsze imię drugie imię 

2.Imiona rodziców  

3.Numer PESEL 4.Numer NIP 

5.Adres zamieszkania 
 
      

6.Kod pocztowy 

7.Data wypełnienia  8.Podpis 

 
DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
1.Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię 
 
2.Imiona rodziców 

3.Numer PESEL 
 

4. Numer NIP 
 

5.Adres zamieszkania 
 

6.Kod pocztowy 

7.Data wypełnienia 
 

8.Podpis 

 
 
 
 
UWAGA: w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy wypełnić załącznik   ZN-1/A / jeden załącznik dla jednej nierucho-
mości/. 

 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 1976 
Województwa Lubuskiego Nr 130 
 

 

9342 

 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 1976 
Województwa Lubuskiego Nr 130 
 

 

9343 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIII/166/08 
Rady Miejskiej w Jasieniu 
z dnia 27 listopada 2008r. 

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

      

 
DN – 1                     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
 
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) 
Składający:   Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących 
właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami 
wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi 
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących 
wspólnotę mieszkaniową. 
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub  w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, 

bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 
Miejsce składania:  Organ podatkowy  właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Burmistrz Miasta Jasień   ul. XX Lecia 20     68-320 Jasień 

 

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

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

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

    � 1. właściciel       �  2. współwłaściciel    � 3. posiadacz  samoistny     �  4. współposiadacz samoistny �  5. użytkownik wieczysty 

    � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)    �  8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, 
najemca) 

 
 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania / nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, Nr domu, Nr lokalu  
oraz identyfikator/y  działek,  budynków, lokali / Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości / 
 
 

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

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

 9. Nazwa skrócona* / Pierwsze imię ,drugie imię 
 

 10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
 

 
 

11.Sekcja PKD-Numer                                                                         12.Opis klasy rodzaju działalności gospodarczej 

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

 
14. Województwo 15. Powiat 

 16. Gmina 
 

17. Ulica 18. Numer domu / Numer lokalu 

    
 19. Miejscowość 

 
20. Kod pocztowy 21. Poczta 

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

 � 1. deklaracja na dany rok        � 2. korekta deklaracji rocznej        � 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
 � 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku                      � 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 
 

 
na 

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

 Wyszczególnienie Podstawa opo-
datkowania 

Stawka podatku 
wynikająca  
z Uchwały RM  
z dnia………… 
Nr……………. 
w zł 

Kwota podatku 
w zł, gr 
 

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

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

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

24. 
 
.................,....... 

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

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

26. 
 
.................... ha 

27. 
 
.................,....... 

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

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

 

29. 
 
................... m2 

30. 
 
.................,....... 

31. 
 
.................,....... 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 
 1. mieszkalnych – ogółem 32. 

..................... m2 
33. 
.................,....... 

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

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

35. 
........................... m2 

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

36. 
........................,........ 
 
........................,........ 

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

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygna-
cjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny  
i poddasza użytkowe. 

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

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

38 
 
........................... m2 
 
 
........................... m2 

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

39. 
 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

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

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

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

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

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

42. 
 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,........
. 

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

 4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie  udzielania świadczeń zdrowotnych ogółem, 

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

44. 
......................m2 
 
 
........................... m2 

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

45. 
.................,....... 
 
 
..................,........ 
 
........................,........ 

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

 5.zajete na prowadzenie działalności w zakresie kultury, 
kultury fizycznej i sportu, opieki społecznej przeciwdziała-
nia alkoholizmowi, bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej w tym: 
    -kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m 
 
   - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

47. 
…………….m2 
 
 
…………….m2 
 
…………….m2 

48. 
…………….m2 
 
 
……………m2 
 
……………m2 

49. 
……………..m2 
 
 
………………m2 
 
………………m2 
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 6. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie od-

płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 
w tym: 

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

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m 

 
50. 
..................... m2 
 
........................... m2 

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

 
51. 
.................,....... 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

 
52. 
.................,....... 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

 7.garaży w tym: 
 
   -kondygnacji o wys.1,40 do 2,20m   
 
   -kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m2 

53. 
…………… m2 
……………m2 
 
……………m2 

54. 
……………m2 
……………m2 
 
……………m2 

55. 
………………m2 
………………m2 
 
………………m2 
 

D.3 BUDOWLE-podstawa   opodatkowania w zł z dokładnością do 1zł 
 1.Służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągów  

i przewodów sieci rozdzielczej wody, stacje uzdatniania wody 
/ich wartości określonej na podstawie art. .4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych/ 
2.pozostałe 
/ich wartości określonej na podstawie art. .4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /      

56 
.................,....... 
 
59. 
……………… 

57. 
.................... 

 
60. 
……………… 

 

58 
.................,....... 
 
61 
………………… 

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
 Kwota podatku* 

Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych) 
62. 
........................zł 

 
F. INFORMACJE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH  /podać powierzchnię, bądź 
    wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa –z jakiego tytułu występuje zwolnienie /. 
      
 
 
 
 
 
G.INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH  
    Liczna załączników    ZN-1/A    ………………… 
 
 
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 63. Imię 

 
64. Nazwisko 

 
 

65. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

66. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

 
ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 67. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 
 

 68. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

69. Data i podpis przyjmującego formularz 

*) POUCZENIE :  
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku  lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.).  
 
 
UWAGA! 
Pod pojęciem nieruchomości rozumie się nieruchomość  o odrębnym miejscu położenia /adresie/ lub odrębnym numerze księgi wieczystej . 
W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy wypełnić załącznik  ZN-1/A/ jeden załącznik dla jednej nieruchomości.  
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIII/166/08 
Rady Miejskiej w Jasieniu 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informa-
cję 
……………………………………………….   

                                                                                                                                         

 
IL-1                                       INFORMACJA  W SPRAWIE  PODATKU  LEŚNEGO 
 
 2. Rok 

     
................................ 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.). 
Składający:             Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkow-

nikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu  
terytorialnego.  

Termin składania:  W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego  
                               lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 
Miejsce składania: Organ podatkowy  właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 3. Burmistrz Miasta Jasień 

   Adres : ul. XX Lecia 20     68-320 Jasień 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 
    � 1. właściciel  � 2. współwłaściciel   � 3. posiadacz samoistny � 4. współposiadacz samoistny � 5. użytkownik wieczysty 
    � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. posiadacz  zależny (np. dzierżawca) �  8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)    
5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz  identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 
 
 

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

7.  Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię 

 
8. Imię ojca, imię matki 

 

 

9. Numer PESEL/REGON 
 

B.2  ADRES ZAMIESZKANIA 
10. Kraj 
 

11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina 

 
14. Ulica 15. Nr domu/Nr lokalu 

 

16. Miejscowość 

 
17. Kod pocztowy 18. Poczta 

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

 � 1. Informacja składana po raz pierwszy                              � 2. korekta złożonej uprzednio informacji  
        na dany rok 
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH 

Wyszczególnienie Powierzchnia w hektarach fizycznych 
(Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.) 

1 2 

1. Lasy ochronne 
 

 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 
    przyrody i parków narodowych 

 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione 
    w w. 1 i 2) 

 

 

4. Razem (w. 1 - 3)  

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
    /podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie / 
             
 
               
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F. INFORMACJA  O ZAŁĄCZNIKACH 
     Liczba załączników   ZL-1/A   ………………… 
 
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 20. Imię 

 
21. Nazwisko 

 22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 24. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 

 25. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

26.Data i  podpis przyjmującego formularz 

 
DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI 
1.Nazwisko,pierwsze imię, drugie imię 
 
2.Imiona rodziców 
3.Numer PESEL 4.Numer NIP 
5.Adres zamieszkania 
 

6.Kod pocztowy 
 

7.Data wypełnienia 
 

8. Podpis  
 

 
1.Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię 
 
2.Imiona rodziców 
3.Numer PESEL 4.Numer NIP 
5.Adres zamieszkania 
 

6.Kod pocztowy 
 

7.Data wypełnienia 
 

8.Podpis 
 

 
Uwaga! W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy wypełnić załącznik ZL-1/A  
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXIII/166/08 
Rady Miejskiej w Jasieniu 
z dnia 27 listopada 2008r. 

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

                                                                                                                                      

DL-1                                       DEKLARACJA  NA  PODATEK  LEŚNY 
 

                               2.Rok…………. 
 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia  30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.). 
Składający:             Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej 

będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów 
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących  
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi  
nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.. 

Termin składania:  Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
                               powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 
Miejsce składania: Organ podatkowy  właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Burmistrz Miasta Jasień 

   Adres : ul. XX Lecia 20     68-320  Jasień 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 
     * - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną                ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 
    � 1. osoba fizyczna �  2. osoba prawna   � 3. jednostka organizacyjna �  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 
5. Rodzaj własności, posiadania  ( zaznaczyć właściwą kratkę) 
   � 1. właściciel � 2. współwłaściciel � 3. posiadacz samoistny �4. współposiadacz samoistny �5. użytkownik wieczysty 
   � 5. współużytkownik wieczysty   � 6. posiadacz zależny (np. dzierżawca) �  7. współposiadasz zależny (np. dzierżawca)   
6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 
 
 
 
 
7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór 
dokumentów   (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 
 
 
 
 
8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię** 

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

 
 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 

14. Gmina 

 
15. Ulica 16. Nr domu/Nr lokalu 

 
 
 
 
 17. Miejscowość 

 
18. Kod pocztowy 19. Poczta 

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

                           � 1. deklaracja roczna                                                � 2. korekta deklaracji rocznej 
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.) 
D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH 

 
Wyszczególnienie 

Powierzchnia  
w hektarach 

fizycznych  1) 

Stawka  
podatku 
(0,220m3 

drewna x cena 
drewna) 
w zł, gr 

Kwota 
podatku 

1 2 3 4 

1. Lasy ochronne    
 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 
    przyrody i parków narodowych 

   

3. Lasy pozostałe (nie wymienione 
    w w. 1 i 2) 

   

 

4. Razem (w. 1 – 3)    
 

 Łączna kwota podatku ( po zaokrągleniu do 
Pełnych złotych 

   

E. INFORMACJA O RZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
    /podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa-z jakiego tytułu występuje zwolnienie / 
 
 
 
 
 
     
                                             
 
F. Informacja  o załącznikach  
    
     Liczba załączników   ZL-1/A   ………………. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 21. Imię 

 
22. Nazwisko 

 23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

załączników. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 25. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 
 

 26. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

27. Data i podpis przyjmującego formularz 

 
*) Pouczenie: 
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty zadeklarowanego podatku lub wpłacenia jej  
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 229,  
poz. 1954, ze zm./. 
 
Uwaga! W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy wypełnić załącznik ZL-1/A. 
Pod pojęciem nieruchomości rozumie się nieruchomość o odrębnym miejscu położenia /adresie/ lub odrębnym numerze 
księgi wieczystej . 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XXIII/166/08 
Rady Miejskiej w Jasieniu 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 

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

                                                        

 
        IR – 1                               INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 
 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) 
Składający:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami 

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

Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub 
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania:  Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 3. Burmistrz Miasta Jasień     ul. XX Lecia 20       68-320   Jasień 

     

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 
 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj  własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę) 

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

 
 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej 
nieruchomości) 
 
 

 
 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór 
dokumentów.  /Uwaga ! wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości/.      
 
 
 

 7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię 
 

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

 9. Numer PESEL/REGON 
 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
 10. Kraj 

 
11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu 

 16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

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

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

 
na 

2. Rok 
 
........................................ 
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 

 
Klasy użytków wynikające  
z ewidencji gruntów i budynków 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 
Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw. 

   Grunty orne  

 I  
 II  
 IIIa  
 IIIb  
 IVa  
 IVb  
 V  
 VI  
 VIz  
 Sady  
 I  
 II  
 IIIa  
 IIIb  
 IVa  
 IVb  
 V  
 VI  
 VIz  
 Łąki i pastwiska  
 I  
 II  
 III  
 IV  
 V  
 VI  
 VIz  
 Grunty rolne zabudowane  
 I  
 II  
 IIIa  
 III  
 IIIb  
                      IVa  
 IVb  
 IV  
 V  
 VI  
 VIz  
 Grunty pod stawami  

 a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, 
palią i pstrągiem  

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

 c) grunty pod stawami niezarybionymi  
 Rowy  

 Grunty zadrzewione i zakrzaczone 
położone na UR  

 I  
 II  
 IIIa  
 III  
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 IIIb  
 IVa  
 IV  
 V  
 VI  
 VIz  
 Razem  
 
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 
 
 
 
 
   F. Informacja o załącznikach         Liczba załączników ZR-1…….. 
          
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 20. Imię 

 
21. Nazwisko 

 22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 24. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 

 25. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

26. Data i podpis przyjmującego formularz 

     
  DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI 
  1.Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię  
 
  2.Imiona rodziców 
 
  3.Numer PESEL 4.Numer NIP 

  5.Adres zamieszkania 
 

6.Kod pocztowy 
 

   7.Data wypełnienia 8.Podpis 

1.Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię 
 
2.Imiona rodziców 

3.Numer PESEL 4.Numer NIP 

5.Adres zamieszkania 
 

6.Kod pocztowy 

7.Data wypełnienia 
 

8.Podpis 

 
Uwaga! W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy wypełnić załącznik  ZR-1/A / jeden za-
łącznik dla jednej nieruchomości /. 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XXIII/166/08 
Rady Miejskiej w Jasieniu 
z dnia 27 listopada 2008r. 

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

  

 
DR – 1                                       DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 
 
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) 
Składający:            Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właści-

cielami  gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiada-
czami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami  
nieposiadającymi osobowości prawnej.  

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

Miejsce składania:  Organ podatkowy  właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Burmistrz Miasta Jasień 

    adres: ul. XX Lecia 20      68-320  Jasień 
     

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

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

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

    � 1. właściciel       �  2. współwłaściciel         � 3. posiadacz samoistny   �  4. współposiadacz  samoistny � 5. użytkownik wieczysty 

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

 
 

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

 
 

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

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

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

 10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
 

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

 
12. Województwo 13. Powiat 

 14. Gmina 
 

15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 

 17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

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

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

 

 
na 

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

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw 
 

Klasy użyt-
ków wynika-
jące z ewi-

dencji grun-
tów i budyn-

ków 

Ogółem 
Nie podlegające przeli-
czeniu na ha przelicze-

niowe 

Podlegające 
przeliczeniu na 
hektary przeli-

czeniowe 

Liczba hekta-
rów przelicze-

niowych 

Stawka  
z 1ha (prze-
liczeniowe-
go lub fi-
zycznego) 

w zł, gr 

Wymiar 
podatku 
rolnego  

w zł 

 Grunty orne       
 I       
 II       
 IIIa       
 IIIb       
 IVa       
 IVb       
 V       
 VI       
 VIz       
 Sady       
 I       
 II       
 IIIa       
 IIIb       
 IVa       
 IVb       
 V       
 VI       
 VIz       
 Łąki  i pastwi-

ska 
      

 I       
 II       
 III       
 IV       
 V       
 VI       
 VIz       
 Grunty rolne 

zabudowane 
      

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

stawami 
      

 a) zarybione 
łososiem, trocią, 
głowacicą, palią 

i pstrągiem 

      

 b) zarybione 
innymi gatun-
kami ryb niż  

w poz. a) 

      

 c) grunty pod 
stawami nieza-

rybionymi 

      

 Rowy - bez 
oznaczenia 
klasy glebo-

znawczej                                 

      

 Rowy       
 
 

Grunty za-
drzewione  

i zakrzaczone 
położone na UR 

      

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

(bez zwol-
nień) 

      

        
 
 

       

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 

 
 
 
 
 
 
F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW  
 1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów  
 2. inwestycyjne  
 3. górskie  
 4. inne  
 Razem  
 
G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU  
 Kwota podatku 

Różnica kwot z D - F (należy zaokrąglić do pełnych złotych)  
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H. INFORMACJA O  ZAŁĄCZNIKACH 
 
       LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW  ZR-1/A…………. 
 
I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 
 21. Imię 

 
22. Nazwisko 

 23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 23. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 
 

 25. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

26.Data i podpis przyjmującego formularz 

 
*) Pouczenie: 
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty zadeklarowanego podatku lub wpłacenia jej  
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 229, 
poz. 1954 , ze zm./. 
 
Uwaga! W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy wypełnić załącznik ZR-1/A/ jeden załącznik dla 
jednej nieruchomości. 
Pod pojęciem nieruchomości rozumie się nieruchomość o odrębnym miejscu położenia /adresie/  lub odrębnym numerze 
księgi wieczystej. 
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1977 
 

UCHWAŁA NR XXIII/167/08 
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia 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) 
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. 
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969 ze zmianami) uchwala się, co na-
stępuje: 

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2008r. określoną w komu-
nikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwar-
tałów 2008r. (M. P. Nr 81, poz. 717 z 2008r.) obniża 
się z kwoty 55,80zł za 1q do kwoty 43,00 za 1q. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Jasienia. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/67/07 Rady Miej-
skiej w Jasieniu z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia 
podatku rolnego. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Karalus 

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

1978 
 

UCHWAŁA NR XXII/124/08 
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych  

na terenie gminy 
 
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. 10 ust. 1 i 3, 
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 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych 
rocznie wynoszą: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej:  

a) powyżej 3,5t do 5,5t włącznie - 293zł, 

b) powyżej 5,5t do 9t włącznie – 353zł, 

c) powyżej 9t do 12t - 410zł; 

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

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

a) od 3,5t i poniżej 12t - 799zł; 

_______________________________________________ 
1Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenie następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/1O6/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w spra-

wie 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 
Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - doty-
czą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej - wydanie specjalne. 
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4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż  
12 ton, w zależności od liczby osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia - stawki podatkowe określa załącz-
nik Nr 2 do uchwały; 

5) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego, któ-
re łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą: 

a) od 7t i poniżej 12t - 234zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego, któ-
re łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyż-
szą niż 12 ton - stawki podatkowe określa za-
łącznik Nr 3 do uchwały; 

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc sie-
dzących:  

a) mniejszej niż 30 miejsc - 729zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.293zł. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych autobusy stanowiące mienie komunal-
ne gminy o liczbie miejsc siedzących równej lub 
wyższej niż 30 przeznaczone na obsługę przewo-
zów szkolnych. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/66/07 Rady Miej-
skiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 listopada 2007r. 
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień 
w podatku od środków transportowych na terenie 
gminy. 

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

§ 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. 

Przewodnicząca Rady 
Joanna Zawiślak – Mendaluk 

 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXII/124/08 

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku 
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 13 279,00 286,00 
13 14 286,00 470,00 
14 15 470,00 658,00 
15  658,00 1.527,00 

Trzy osie 
12 17 228,00 423,00 
17 19 294,00 599,00 
19 21 599,00 776,00 
21 23 776,00 1.192,00 
23 25 1.192,00 1.880,00 
  1.192,00 1.880,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 776,00 786,00 
25 27 786,00 1.234,00 
27 29 1.234,00 1.942,00 
29 31 1.942,00 2.691,81 
31  1.942,00 2.691,81 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXII/124/08 

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych 

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

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

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 234,00 468,00 
13 14 317,00 564,00 
14 15 939,00 1.080,00 
15  1.620,00 2.080,58 

Trzy osie i więcej 
12 40 1.463,00 2.024,00 
40  2.024,00 2.691,81 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXII/124/08 
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku 

z dnia 27 listopada 2008r. 
 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych 

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

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 177 354 
18 25 234 377 
25  377 670 

Trzy osie 
12 17 251 364 
17 19 729 998 
19 21 998 1.527 
21 23 1.527 1.997 

Trzy osie i więcej 
12 38 799 1.107 
38  1.081 1.504 
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1979 
 

UCHWAŁA NR XXII/125/08 
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU 

 

z dnia 27 listopada 2008r. 
 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3, 
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta stanowiącą pod-
stawę obliczenia podatku rolnego, do kwoty 38,50zł 
za 1dt. 

§ 2. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów. 

§ 3. Inkasentów oraz ich wynagrodzenie okre-
śla uchwała Nr XVII/118/96 Rady Gminy i Miasta  
w Nowym Miasteczku z dnia 29 stycznia 1996r.  
w sprawie wynagrodzenia sołtysów za inkasa po-

datku rolnego, podatku od nieruchomości, podat-
ku leśnego i podatku od posiadania psów. 

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

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym 
Miasteczku Nr XIII/64/07 z dnia 30 listopada 2007r.  
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej 
podstawę obliczenia podatku rolnego. 

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

Przewodnicząca Rady 
Joanna Zawiślak - Mendaluk 

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

1980 
 

UCHWAŁA NR XXII/126/08 
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU 

 

z dnia 27 listopada 2008r. 
 

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 i 3, 
art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t. j. Dz. U.  
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się następujące stawki roczne 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 od 1m2 powierzchni - 0,50zł, 

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 od 1m2 powierzchni - 0,12zł; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowe: 

- na obszarach miejskich - 0,47zł, 

- na obszarach wiejskich - 0,38zł, 

_______________________________________________ 
1Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenie następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/1O6/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w spra-

wie 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 
Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - doty-
czą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej - wydanie specjalne. 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                      poz. 1980, 1981 
Województwa Lubuskiego Nr 130 
 

 

9366 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 15,00zł, 

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

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,50zł, 

f) od garaży z wyjątkiem zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej od 1m2 po-
wierzchni użytkowej na terenie gminy - 3,75zł; 

3) od budowli: 

a) rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej 
gazów - 0,20%, 

b) pozostałych - 2%. 

§ 2. Oprócz zwolnień ustawowych zwalnia się  
z podatku od nieruchomości: 

1. Piwnice i strychy nie zamieszkałe w budyn-
kach mieszkalnych na terenie gminy. 

2. Garaże na terenie gminy wchodzące w skład 
gospodarstw rolnych z wyjątkiem związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej innej niż dzia-
łalność rolnicza lub leśna. 

3. Budowle służące do odprowadzania i oczy-
szczania ścieków, przewody sieci rozdzielczej wo-
dy wykorzystywane do zadań własnych gminy. 

4. Nieruchomości związane z obsługą zadań z za-
kresu: 

a) opieki społecznej, 

b) ochrony przeciwpożarowej, 

c) kultury i sportu, 

z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od nierucho-
mości od osób fizycznych w drodze inkasa przez 
sołtysów. 

2. Inkasentów oraz ich wynagrodzenie określa 
uchwała Nr XVII/118/96 Rady Gminy i Miasta No-
we Miasteczko z dnia 29 stycznia 1996r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia sołtysów za inkasa podatku 
rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku 
leśnego. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym 
Miasteczku Nr XIII/63/07 z dnia 30 listopada 2007r. 
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień 
w podatku od nieruchomości. 

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

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

Przewodnicząca Rady 
Joanna Zawiślak - Mendaluk 

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

1981 
 

UCHWAŁA NR XXII/127/08 
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU 

 

z dnia 27 listopada 2008r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 19 pkt 1 lit. a pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst 
jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz. 844 ze zmiana-
mi) uchwala się, co następuje: 

_______________________________________________ 
1Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenie następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/1O6/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w spra-

wie 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 
Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - doty-
czą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej - wydanie specjalne. 
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§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej 
od 1m2 powierzchni zajętej na sprzedaż - 2zł. 

§ 2. Poboru opłaty targowej dokonywać pra-
cownik Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku. 

§ 3. Dzienna opłata płatna jest w dniu prowa-
dzenia handlu. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym 
Miasteczku Nr XXI/130/04 z dnia 10 grudnia 2004r. 
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opła-

ty targowej. 

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

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

Przewodnicząca Rady 
Joanna Zawiślak - Mendeluk 

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

1982 
 

UCHWAŁA NR XXII/130/08 
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1  
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) oraz art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, 
poz. 2603 późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustała się stawkę procentową opłaty adia-
cenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
spowodowanego budową urządzeń infrastruktury 
technicznej w wysokości 30%. 

§ 2. U stała się stawkę procentową opłaty adia-
cenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
wynikającego z jej geodezyjnego podziału w wy-
sokości 30%. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/75/04 Rady Miej-
skiej w Nowym Miasteczku z dnia 2 marca 2004r. 
w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej 
przy wzroście wartości nieruchomości w wyniku 
jej podziału. 

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

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

Przewodnicząca Rady 
Joanna Zawiślak - Mendaluk

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

1983 
 

UCHWAŁA NR XXX/175/08 
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

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

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

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych 
wynoszą rocznie: 

1) od autobusu w zależności od liczby miejsc: 

a) poniżej 15 miejsc - 335zł, 

b) równej 15 miejsc a poniżej 30 miejsc - 433zł, 
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c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 928zł; 

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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 148zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 180zł, 

c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 240zł, 

d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 406zł; 

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  
- stawki podatku określa załącznik Nr 1 do uch-
wały; 

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

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 241zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 317zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  - 364zł; 

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

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego - 185zł; 

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego - stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 
do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowo-
grodzie Bobrzańskim Nr XVIII/110/07 z dnia 22 listo-
pada 2007r. w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transportowych na tere-
nie gminy.  

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

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzań-
skim. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Walencik 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXX/175/08 
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim 

z dnia 27 listopada 2008r. 
 

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej 12 ton 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

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

za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 387 447 
13 14 403 503 
14 15 440 612 
15  663 1.399 

Trzy osie 
12 17 387 447 
17 19 440 612 
19 21 478 621 
21 23 621 956 
23 25 956 1.461 
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1 2 3 4 
25  956 1.461 

Cztery osie i więcej 
12 25 621 629 
25 27 629 982 
27 29 982 1.559 
29 31 1.559 2.312 
31  1.559 2.312 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXX/175/08 
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim 

z dnia 27 listopada 2008r. 
 

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika Siodłowego i balastowego przystosowa-
nego do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 

lub wyższej niż 12 ton 
 

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

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 298 335 
18 25 335 539 
25 31 628 1.029 
31  1.332 1.827 

Trzy osie 
12 40 1.175 1.624 
40  1.624 2.403 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXX/175/08 
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim 

z dnia 27 listopada 2008r. 
 

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

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów:  

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

Stawka podatku (w złotych) 

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

za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
1 2 3 4 

Jedna oś 
12 18 199 224 
18 25 224 359 
25  359 630 
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1 2 3 4 
Dwie osie 

12 28 192 292 
28 33 578 801 
33 38 801 1.217 
38  1.083 1.603 

Trzy osie 
12 38 638 888 
38  888 1.207 

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

 

1984 
 

UCHWAŁA NR XXIV/79/08 
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst. jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.) 
Rada Miejska w Rzepinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczne stawki w podatku od nie-
ruchomości od 1m2 w wysokości: 

1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,69zł, 

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 - 0,20zł; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,62zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 17,30zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 8,08zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 2,89zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - 2,90zł, 

- garaże -  5,40zł; 

3) od budowli lub ich części: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej - 2% ich wartości, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej będące gazowymi sieciami roz-
dzielczymi wysokiego i średniego ciśnienia 
- 1,8% ich wartości. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1. Budynki gospodarcze nie zajęte na prowadze-
nie działalności gospodarczej innej, niż działalność 
rolnicza lub leśna i nie wydzierżawione innym oso-
bom, będące w posiadaniu emerytów i rencistów, 
którzy zdali grunt na Skarb Państwa.  

2. Budynki lub ich części, budowle oraz grunty 
zajęte na potrzeby jednostek budżetowych gminy, 
gminnych instytucji kultury oraz stowarzyszeń pro-
wadzących statutową działalność w zakresie kultu-
ry fizycznej i sportu - za wyjątkiem powierzchni 
przeznaczonych na działalność gospodarczą - oraz 
oczyszczalni ścieków, zaopatrzenia mieszkańców mia-
sta i gminy w wodę oraz odbiór ścieków; komisa-
riatu policji, ochotniczych straży pożarnych oraz 
placówek prowadzących działalność charytatywno 
- opiekuńczą i kombatancką. 
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3. Budynki lub ich części, budowle oraz grunty 
stanowiące własność gminy, jeżeli nie zostały od-
dane w posiadanie, zarząd lub na podstawie innej 
umowy cywilnoprawnej osobom fizycznym, praw-
nym lub jednostkom organizacyjnym nieposiada-
jącym osobowości prawnej. 

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

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2009r. traci moc uchwała 
Nr XIV/98/07 z dnia 23 listopada 2007r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego; zgodnie z obwieszczeniem 
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w spra-
wie górnych granic stawek kwotowych podatków  
i opłat lokalnych w 2009r. wskazane w ww. uchwa-
le stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2009r. 

Przewodnicząca Rady 
Barbara Szostak 

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

1985 
 

UCHWAŁA NR XXIV/80/08 
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

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

rolnego na obszarze gminy w 2009 roku 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441, Dz. U z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, 
poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218) art. 6 
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym (Dz. U z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, 
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 259, poz. 1825, Dz. U. 
z 2007r. Nr 109, poz. 747, Dz. U. z 2008r. Nr 116, 
poz. 730) w związku z Komunikatem Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 
2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2008r. (M. P. z 2008r. 
Nr 81, poz. 717) Rada Miejska w Rzepinie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do ce-
lów wymiaru podatku rolnego na 2009r. ogłoszoną 

w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statysty-
cznego z dnia 17 października 2008r. w sprawie śred-
niej ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwarta-
łów 2008r. (Monitor Polski z 27 października 2008r. 
Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80zł za kwintal do kwo-
ty 42,00zł za 1 kwintal. 

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

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2009r. traci moc uchwała 
Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XIV/94/07 z dnia 23 li-
stopada 2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa oblicza-
nia podatku rolnego w 2008r. 

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

Przewodnicząca Rady 
Barbara Szostak 
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1986 
 

UCHWAŁA NR XXIV/81/08 
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie zwolnienia z podatku rolnego w 2009 roku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U z 2003r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U z 2005r. 
Nr 172, poz. 1441, Dz. U z 2006r. Nr 17, poz.128,  
Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. 
Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  
i art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podat-
ku rolnym (Dz. U z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, 
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 259, poz. 1825, Dz. U. 
z 2007r. Nr 109, poz. 747, Dz. U. z 2008r. Nr 116, 
poz. 730) Rada Miejska w Rzepinie uchwala, co na-
stępuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku rolnego grunty rolne 
przekazane rencistom i emerytom do dożywotnie-
go użytkowania. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Rzepina.  

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2009r. traci moc uchwała 
Nr XIV/95/07 z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie 
zwolnienia z podatku rolnego w 2008r. 

§ 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. 

Przewodnicząca Rady 
Barbara Szostak 

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

1987 
 

UCHWAŁA NR XXIV/82/08 
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U z 2005r. 
Nr 172, poz. 1441, Dz. U z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) 
art. 10 ust. 1 i 2 art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2006r. Nr 121, poz. 844, Dz. U. Nr 220, poz. 1601, 
Dz. U. Nr 225, poz. 1635, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, 
Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. Nr 251, poz. 1847, 
Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, Dz. U. Nr 116, poz. 730) 
Rada Miejska uchwala, co następuje 

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

1) od autobusów zależności od liczby miejsc do 
siedzenia:   

a) mniej niż 15 miejsc: 

 
wyprodukowanych do roku 1990 włącznie 468zł 
wyprodukowanych po roku 1990 438zł 
 

b) równej 15 miejsc lub mniej niż 30 miejsc: 
 

wyprodukowanych do roku 1990 włącznie 812zł 
wyprodukowanych po roku 1990 782zł 
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c) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 
 

 

wyprodukowanych do roku 1990 włącznie 1.780zł 
wyprodukowanych po roku 1990 1.770zł 
 
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-

nej masie całkowitej: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 

 
wyprodukowanych do roku 1990 włącznie 604zł 
wyprodukowanych po roku 1990 584zł 
 

b) powyżej 5.5 ton do 9 ton włącznie: 
 
wyprodukowanych do roku 1990 włącznie 766zł 
wyprodukowanych po roku 1990 714zł 
 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton: 
 
wyprodukowanych do roku 1990 włącznie 1.020zł 
wyprodukowanych po roku 1990 906zł 
 
3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi dopuszczalnej ma-

sy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

a) od 12 ton i mniej niż 13 ton i dwóch osiach 
jezdnych: 

 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.042zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.048zł 
 

b) od 13 ton i mniej niż 14 ton i dwóch osiach 
jezdnych: 

 

 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.052zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.062zł 
 

c) od 14 ton i mniej niż 15 ton i dwóch osiach 
jezdnych: 

 

 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.094zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.120zł 
 

d) nie mniej niż 15 ton i dwóch osiach jezd-
nych: 

 
 

 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.366zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.386zł 
 

e) od 12 ton i mniej niż 17 ton i trzech osiach 
jezdnych: 

 

 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.428zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.458zł 
 

f) od 17 ton i mniej niż 19 ton i trzech osiach 
jezdnych: 
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z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.469zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.510zł 
 

g) od 19 ton i mniej niż 21 ton i trzech osiach 
jezdnych: 

 

 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.646zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.666zł 
 

h) od 21 ton i mniej niż 23 ton i trzech osiach 
jezdnych: 

 

 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.688zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.708zł 
 

i) od 23 ton i mniej niż 25 ton i trzech osiach 
jezdnych: 

 

 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.720zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.740zł 
 

j) nie mniej niż 25 ton i trzech osiach jezdnych:  
 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.750zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.770zł 
 

k) od 12 ton i mniej niż 25 ton i czterech osiach 
jezdnych: 

 

 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.854zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.876zł 
 

l) od 25 ton i mniej niż 27 ton i czterech osiach 
jezdnych: 

 

 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.918zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.948zł 
 

ł)   od 27 ton i mniej niż 29 ton i czterech osiach 
jezdnych: 

 

 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2.084zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2.105zł 
 

m) od 29 ton i mniej niż 31 ton i czterech osiach 
jezdnych: 

 

 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2.210zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2.532zł 
 

n) nie mniej niż 31 ton i czterech osiach jezd-
nych: 

 

 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2.376zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2.552zł 
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4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 

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

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 

 

wyprodukowanych do roku 1990 włącznie 636zł 
wyprodukowanych po roku 1990 614zł 
 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 
 

wyprodukowanych do roku 1990 włącznie 760zł 
wyprodukowanych po roku 1990 740zł 
 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton włącznie: 
 
wyprodukowanych do roku 1990 włącznie 948zł 
wyprodukowanych po roku 1990 906zł 
 
5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-

jazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

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

 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.698zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.720zł 
 

b) od 18 ton i mniej niż 25 ton i dwóch osiach 
jezdnych: 

 

 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.792zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.824zł 
 

c) od 25 ton i mniej niż 31 ton i dwóch osiach 
jezdnych: 

 

 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.876zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.916zł 
 

d) nie mniej niż 31 ton i dwóch osiach jezd-
nych: 

 

 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.850zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2.000zł 
 

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

 

 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.928zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.948zł 
 

f) nie mniej niż 40 ton i trzech osiach jezdnych:  
 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2.330zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2.626zł 
 
6) od przyczep lub naczep, które łączenie z pojaz-

dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-

jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego:
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wyprodukowanych do roku 1990 włącznie 426zł 
wyprodukowanych po roku 1990 386zł 
 
7) od przyczep lub naczep, które łączenie z pojaz-

dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą równa lub wyższa 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego: 

a) od 12 ton do mniej niż 18 ton i jednej osi 
jezdnej:

 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 552zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 584zł 
 

b) od 18 ton i mniej niż 25 ton i jednej osi jezd-
nej: 

 

 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 666zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 698zł 
 

c) nie mniej niż 25 ton i jednej osi jezdnej: 
 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 750zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 782zł 
 

d) od 12 ton i mniej niż 28 ton i dwóch osi jezd-
nych: 

 

 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 865zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 886zł 
 

e) od 28 ton i mniej niż 33 ton i dwóch osiach 
jezdnych: 

 

 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 980zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.010zł 
 

f) od 33 ton i mniej niż 38 ton i dwóch osiach 
jezdnych: 

 

 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.104zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.364zł 
 

g) nie mniej niż 38 ton i dwóch osiach jezdnych:  
 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.220zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.688zł 
 

h) od 12 ton i mniej niż 38 ton i trzech osiach 
jezdnych: 

 

 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.218zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.250zł 
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i) nie mniej niż 38 ton i trzech osiach jezdnych:  
 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1.240zł 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.354zł 
 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych autobusy służące do przewozów szkol-
nych stanowiące własność gminy oraz samochody 
strażackie. 

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

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2009r. traci moc uch-
wała Nr XIV/93/07 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 
23 listopada 2007r. w sprawie określenia wysoko-

ści stawek podatku od środków transportowych na 
2008r. 

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

Przewodnicząca Rady 
Barbara Szostak

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

 

1988 
 

UCHWAŁA NR XXIV/84/08 
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie stawek opłaty targowej na terenie Gminy Rzepin 

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

§ 1. Opłatę targową pobiera się na terenie Gminy 
Rzepin od osób fizycznych, osób prawnych i jed-
nostek organizacyjnych nie mających osobowości 
prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, 
na terenie Gminy Rzepin. 

§ 2. Określa się następujące dzienne stawki opła-
ty targowej: 

1) 11zł - od sprzedaży dokonywanej z wozów ręcz-
nych, z ręki, z ziemi, koszyka, skrzyni i stoisk;  

2) 19zł - od sprzedaży dokonywanej z przyczep, 
pojazdów samochodowych (dotyczy to również 
osób, które przechowują towar w wymienio-
nych środkach transportowych ustawionych 
na targowisku) oraz sprzedaż chryzantem przed 
cmentarzem; 

3) 7zł - od sprzedaży dokonywanej nie przero-
bionych sposobem przemysłowym towarów 
spożywczych pochodzących z uprawy lub ho-
dowli we własnym gospodarstwie domowym 
(warzywa, owoce, nabiał, miód). 

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

2. Jako inkasentów poboru opłaty targowej wy-
znacza się: 

a) Miasto Rzepin - Pani Zofia Szczepanik, 

b) sołectwa Gminy Rzepin - sołtysi właściwych 
sołectw. 

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wyso-
kości 15% pobranej kwoty z tytułu opłaty targowej. 

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

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2009r. traci moc uchwała 
Nr VI/49/07 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2007r. 
w sprawie określenia stawek opłaty targowej, po-
boru opłaty targowej w drodze inkasa i wyznacze-
nia inkasenta na targowiskach na terenie Gminy 
Rzepin.  

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

Przewodnicząca Rady 
Barbara Szostak 
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1989 
 

UCHWAŁA NR XXI/138/08 
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie opłaty targowej 

 
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. z 2001r. Dz. U Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej 
w wysokości - 18zł. 

§ 2. Uiszczona opłata targowa dzienna upraw-
nia do sprzedaży na targowiskach w danym dniu 
na terenie całej Gminy Torzym. 

§ 3. Opłatę targową w drodze inkasa pobierają 
sołtysi. W mieście Torzym opłatę targową uiszcza 
się w kasie Urzędu Miejskiego. 

§ 4. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej 
dla sołtysów określa uchwała Nr VI/45/03 Rady Miej-
skiej w Torzymiu z dnia 2 kwietnia 2003r. w spra-
wie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodze-

nia za inkaso podatków i opłat lokalnych i uchwała 
Nr XIV/108/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia  
5 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian 
uchwały dotyczącej ustalenia inkasentów i wyso-
kości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat 
lokalnych. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/80/07 Rady Miej-
skiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2007r. w spra-
wie opłaty targowej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

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

Przewodniczący Rady 
Bogdan Kuzyk 

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

1990 
 

UCHWAŁA NR XXI/139/08 
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

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

terenie Gminy i Miasta Torzym na 2009 rok 
 
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. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. 
o podatku rolnym (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się ustawową średnią cenę skupu 
żyta do kwoty 51,40zł za 1 kwintal. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

§ 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 
Bogdan Kuzyk 
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1991 
 

UCHWAŁA NR XXI/140/08 
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej 

 
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. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1b i pkt 2 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę miejscową pobieraną od 
osób fizycznych przebywających czasowo w celach 
turystycznych, szkoleniowych lub wypoczynkowych 
dłużej niż dobę w miejscowościach Torzym i Gąd-
ków Wielki - za każdy dzień pobytu: 

1) od osób dorosłych - 1,81zł. 

§ 2. Opłatę miejscową pobiera: kierownik ośrod-
ka wypoczynkowego, właściciel, zarządca: obiektu 
nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele 
turystyczne, szkoleniowe lub wypoczynkowe. 

§ 3. Rozliczenia pobranych kwot tytułem opłaty 
miejscowej dokonują osoby wymienione w § 2  
w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca. 

§ 4. Wynagrodzenie za inkaso opłaty miejscowej 
dla osób określonych w § 2 wynosi 15% od pobra-
nych opłat. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/77/07 Rady Miej-
skiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2007r. w spra-
wie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty miej-
scowej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

§ 7. 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 
Bogdan Kuzyk 

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

1992 
 

UCHWAŁA NR XXI/141/08 
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień  

od podatku 
 

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. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

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

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

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 632, 

b) powyżej 5,5 ton do 7 ton włącznie - 853, 

c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 906, 

d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.294; 

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

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
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a) od 3,5 ton do 9 ton włącznie - 1.358, 

b) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.590; 

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 - stawki podatku określa załącznik Nr 2 
do uchwały; 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1.242, 

b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton - 1.358; 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego, w zależności od liczby osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia, stawki podatku określa załącznik 
Nr 3 do uchwały; 

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

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.073, 

b) równej lub wyżej niż 30 miejsc - 1.800. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków trans-
portowych: 

1) środki transportowe stanowiące mienie gminne 
wykorzystywane na potrzeby statutowej dzia-
łalności w zakresie kultury, kultury fizycznej  
i sportu, zaopatrzenia w wodę i odprowadza-
nia ścieków; 

2) środki transportowe wykorzystywane na cele 
ochrony przeciwpożarowej; 

3) środki transportowe będące we władaniu jed-
nostek budżetowych, zakładów budżetowych  
i instytucji kultury Gminy Torzym. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/78/07 Rady Miej-
skiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2007r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych oraz zwolnień od podatku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

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

Przewodniczący Rady 
Bogdan Kuzyk 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXI/141/08 
Rady Miejskiej w Torzymiu 
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 zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 1.337 1.548 
13 14 1.548 1.779 
14 15 1.779 2.000 
15  2.000 2.474 

Trzy osie 
12 17 1.443 1.548 
17 19 1.548 1.653 
19 21 1.653 1.779 
21 23 2.000 2.000 
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1 2 3 4 
23 25 2.222 2.222 
25  2.222 2.536 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.548 1.653 
25 27 1.653 1.779 
27 29 1.894 2.000 
29 31 2.116 2.642 
31  2.327 2.642 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXI/141/08 
Rady Miejskiej w Torzymiu 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowa-
nego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-

dów równej lub wyższej niż 12 ton 
 

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

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 1.653 1.779 
18 25 1.779 1.894 
25 31 1.894 2.000 
31  2.000 2.053 

Trzy osie 
12 40 2.000 2.031 
40  2.442 2.653 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXI/141/08 
Rady Miejskiej w Torzymiu 
z dnia 27 listopada 2008r. 

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

kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

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

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Jedna oś 
12 18 1.389 1.443 
18 25 1.443 1.548 
25  1.548 1.600 
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1 2 3 4 
Dwie osie 

12 28 1.443 1.495 
28 33 1.495 1.548 
33 38 1.600 1.600 
38  2.000 2.000 

Trzy osie 
12 38 1.495 1.600 
38  1.653 2.000 

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

 

1993 
 

UCHWAŁA NR XXI/142/08 
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku 

 
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. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 5 ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

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

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,60zł od 1m 2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,78zł 
od 1ha powierzchni, 

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organy pożytku pu-
blicznego - 0,16zł od 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) od budynków mieszkalnych lub ich części: 
0,50zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 13,81zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

c) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym - 9,00zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 3,88zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) od pozostałych budynków lub ich części,  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organy pożytku publicznego - 4,77zł od 
1m2 powierzchni użytkowej; 

3) od budowli - 2% ich wartości, określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, 4, 5 i 6 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Wprowadza się inne zwolnienia w podatku 
od nieruchomości, oprócz wymienionych w art. 7 
ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  
i zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

a) nieruchomości lub ich części stanowiące mie-
nie gminne wykorzystywane na potrzeby sta-
tutowej działalności w zakresie kultury, kul-
tury fizycznej i sportu, zaopatrzenia w wodę  
i odprowadzania ścieków, 

b) nieruchomości i ich części wykorzystywa-
ne na cele ochrony przeciwpożarowej, 

c) grunty zajęte pod cmentarze komunalne  
i znajdujące się na nich budynki, 

d) nieruchomości będące we władaniu jedno-
stek budżetowych, zakładów budżetowych  
i instytucji kultury Gminy Torzym. 
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§ 3. 1. Poboru podatku na terenie wsi dokonują 
sołtysi w drodze inkasa, w mieście Torzym wpłaty 
dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego. 

2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku 
od nieruchomości ustalona jest uchwałą Nr VI/45/03 
Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 2 kwietnia 2003r. 
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wy-
nagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych  
i uchwałą Nr XIV/108/08 Rady Miejskiej w Torzy-
miu z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie wprowadze-
nia zmian uchwały dotyczącej ustalenia inkasen-
tów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podat-
ków i opłat lokalnych. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/79/07 Rady Miej-
skiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2007r. w spra-
wie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od 
nieruchomości oraz zwolnień od podatku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

§ 6. 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 
Bogdan Kuzyk 

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

 

1994 
 

UCHWAŁA NR XVII/100/08 
RADY GMINY TUPLICE 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

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

na terenie Gminy Tuplice w roku 2009 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 10 
ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. 
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 380zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 545zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 610zł; 

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: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  

całkowita w tonach 
Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy  
zawieszania osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 725 840 
13 14 915 1.035 
14 15 1.090 1.275 
15  1.205 1.520 

Trzy osie 
12 17 725 850 
17 19 915 1.030 
19 21 1.090 1.270 
21 23 1.205 1.335 
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1 2 3 4 
23 25 1.230 1.910 
25  1.230 1.910 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.205 1.230 
25 27 1.230 1.260 
27 29 1.260 1.995 
29 31 1.995 2.645 
31  1.995 2.645 

 
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-

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

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 840zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 840zł, 

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.090zł; 

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

 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita 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 1.205 1.335 
18 25 1.335 1.510 
25 31 1.510 1.625 
31  1.710 2.205 

Trzy osie 
12 40 1.510 1.995 
40  1.995 2.645 

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

dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 725zł, 

b) od 10 ton , a poniżej 12 ton - 840zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Jedna oś 
12 18 965 1.090 
18 25 1.090 1.205 
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1 2 3 4 
25  1.205 1.335 

Dwie osie 
12 28 1.090 1.155 
28 33 1.155 1.205 
33 38 1.205 1.575 
38  1.395 2.045 

Trzy osie 
12 38 965 1.145 
38  1.145 1.555 

 
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do 

siedzenia: 

a) do 30 miejsc siedzących - 840zł, 

b) powyżej 30 miejsc siedzących - 1.680zł. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych autobusy wykorzystywane wyłącznie do 
przewozu dzieci szkolnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/53/07 Rady Gminy 
Tuplice z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie okre-
ślenia wysokości podatku od środków transporto-

wych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy 
Tuplice w roku 2008. 

 

§ 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 1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Marian Kałka

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

1995 
 

UCHWAŁA NR XVII/101/08 
RADY GMINY TUPLICE 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie 

Gminy Tuplice 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1  
i 2, art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt  2 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

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

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - od 1m2 powierzchni - 0,74zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - od 
1ha powierzchni - 3,85zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - od 1m2 powierzchni - 0,25zł; 

2) od budynków lub ich części: 

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

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

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 9,20zł, 
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d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 4,00zł, 

e) od garaży - od 1m2 powierzchni użytkowej 
- 6,60zł, 

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 
- 2,65zł; 

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

§ 2. Zarządza się pobór podatku od nierucho-
mości od osób fizycznych w drodze inkasa. Do pobo-
ru podatku od nieruchomości od osób fizycznych 
wyznacza się sołtysów. Ustala się stawkę wyna-
grodzenia prowizyjnego za inkaso w wysokości 
10% pobranych osobiście należności z tytułu po-
datków. 

§ 3. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targo-
wej w wysokości 10zł. 

2. Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze 
inkasa. Inkasentem będzie osoba fizyczna - Pani Ka-
tarzyna Zarębska. Za pobór inkasa, inkasent otrzyma 
wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% od 
zainkasowanych kwot. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/54/07 Rady Gminy 
Tuplice z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie usta-
lenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści, opłat lokalnych i inkasa na terenie Gminy Tu-
plice. 

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

Przewodniczący Rady 
Marian Kałka 

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

 

1996 
 

UCHWAŁA NR XVII/102/08 
RADY GMINY TUPLICE 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuplice 

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

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

1) nieruchomości lub ich części, grunty oraz bu-
dowle stanowiące własność Gminy Tuplice, któ-
re nie zostały oddane w zarząd (z wyłączeniem 
oddanych w trwały zarząd dla jednostek pod-
ległych gminie), użytkowanie wieczyste, użyt-
kowanie, dzierżawę, najem, użyczenie albo nie 
zostały objęte w bezumowne posiadanie; 

2) grunty wraz z budynkami będące własnością 
Gminy Tuplice, przeznaczone na działalność 
jednostek ochrony przeciwpożarowej; 

3) świetlice wiejskie będące we władaniu Rad 
Sołeckich wraz z przynależnymi do nich grun-
tami;  

4) budynki, budowle i grunty lub ich części bę-
dące we władaniu jednostek budżetowych, in-
stytucji kultury i zakładów budżetowych Gminy 
Tuplice; 

5) budynki, budowle i grunty będące we włada-
niu parafii rzymsko - katolickiej w Tuplicach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a określone w niej zwolnie-
nia obowiązywać będą od 1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Marian Kałka 
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1997 
 

UCHWAŁA NR XXXII/209/08 
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

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

w Gminie Witnica na 2009r. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od 
nieruchomości od budynków lub ich części: 

1) mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej 
- 0,60zł; 

2) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej - od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - 17,70zł; 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu wykwalifikowanym 
materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 9,24zł; 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych - od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,01zł; 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego - od 1m2 powierzchni użytkowej - 5,30zł. 

§ 2. 1. Uwzględniając lokalizację nieruchomo-
ści i dostępność do urządzeń infrastruktury tech-
nicznej wprowadza się zróżnicowanie wysokości 
podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych 
poprzez wprowadzenie czterech okręgów podatko-
wych dla Gminy Witnica. 

2. Szczegółowy podział na okręgi wraz z uza-
sadnieniem zasad przyporządkowania nierucho-
mości, określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwa-
ły. 

3. Określa się wysokość podatków od nierucho-
mości od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków  
- od 1m2 powierzchni - 0,70zł; 

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

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

a) zaliczanych do I okręgu podatkowego - od 
1m2 powierzchni - 0,29zł, 

b) zaliczanych do II okręgu podatkowego - od 
1m2 powierzchni - 0,25zł, 

c) zaliczanych do III okręgu podatkowego - od 
1m2 powierzchni - 0,21zł, 

d) zaliczanych do IV okręgu podatkowego - od 
1m2 powierzchni - 0,17zł. 

§ 3. Określa się podatek od nieruchomości od 
budowli w wysokości 2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 4. 1. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7 
ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
z podatku od nieruchomości określonego w § 1,  
§ 2, § 3 niniejszej uchwały zwalnia się - grunty, 
budynki lub ich części oraz budowle, tj.: 

a) nieruchomości zajęte przez domy pomocy 
społecznej, 

b) nieruchomości zajęte przez muzea udostęp-
nione do użytku publicznego, 

c) nieruchomości zajęte przez zakłady i jednostki 
budżetowe powiązane z budżetem miasta 
z wyjątkiem budynków lub ich części wy-
najętych innym podmiotom na prowadze-
nie działalności gospodarczej, 

d) grunty zajęte na cmentarze komunalne  
i cmentarze parafialne, 

e) budynki gospodarcze będące w posiadaniu 
emerytów i rencistów, którzy przekazali swo-
je gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa, 

f) budynki lub ich części i budowle stano-
wiące stajnie i miejsca schronienia zwie-
rząt wymienionych w art. 71 i art. 72 usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody, 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 1997 
Województwa Lubuskiego Nr 130 
 

 

9388 

g) grunty położone na terenie Gminy Witni-
ca, które stanowią wybiegi dla zwierząt 
wymienionych w art. 71 i art. 72 ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przy-
rody, 

h) budynki gospodarcze będące w posiada-
niu osób otrzymujących rentę bądź emery-
turę z KRUS-u samotnie zamieszkujących  
i samodzielnie prowadzących gospodarstwo 
domowe, 

i) 50% powierzchni dotyczących pozostałych 
budynków lub ich części, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego oraz pozostałe 
grunty, w stosunku do osób otrzymujących 
rentę bądź emeryturę samotnie zamieszku-
jących i prowadzących samodzielnie gospo-
darstwo domowe. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ustępie 1 pkt i 
niniejszego paragrafu nie dotyczy gruntów i bu-
dynków przeznaczonych pod działalność gospo-
darczą. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt g 

niniejszego paragrafu będzie zastosowane pod wa-
runkiem udokumentowania posiadania statusu ogro-
du zoologicznego, zgodnie z przepisami art. 67 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przy-
rody. 

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Witnica. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIV/103/07 Rady Miej-
skiej w Witnicy z dnia 25 października 2007r. 

§ 8. 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 1 stycznia 2009r. 

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sikorska 

 

 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXII/209/08 

Rady Miejskiej w Witnicy 
z dnia 27 listopada 2008r. 

Wykaz ulic miasta Witnica oraz miejscowości 
gminy Witnica zaliczanych do poszczególnych 

okręgów podatkowych stosowanych w wymiarze 
podatku od pozostałych gruntów 

Wprowadza się zróżnicowanie wysokości podatku 
od nieruchomości w zakresie gruntów pozostałych, 
w zależności od lokalizacji nieruchomości i związanej 
z tym dostępności do urządzeń infrastruktury tech-
nicznej. Poprzez urządzenia infrastruktury technicz-
nej rozumie się następujące trzy elementy: 

1) sieć wodociągowa; 

2) sieć kanalizacji sanitarnej; 

3) droga utwardzona nawierzchnią stałą (asfalt, 
płyty betonowe, trylinka, bruk, kostka betonowa 
lub granitowa). 

W zależności od lokalizacji nieruchomości i do-
stępności do opisanych wyżej urządzeń - wprowa-
dza się podział Gminy Witnica na cztery okręgi po-
datkowe: 

1) okręg I:  nieruchomości z możliwością dostę-
pu do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sani-
tarnej i zlokalizowanej przy drodze utwardzonej; 

2) okręg II: nieruchomości z możliwością dostę-
pu do dowolnych dwóch, wyżej wymienionych 
urządzeń infrastruktury technicznej;  

3) okręg III: nieruchomości z możliwością dostę-
pu do jednego, wyżej wymienionego urzą-
dzenia infrastruktury technicznej;  

4) okręg IV:  nieruchomości bez możliwości do-
stępu do wyżej wymienionych urządzeń infra-
struktury technicznej. 

Szczegółowy podział miasta Witnica i poszczegól-
nych sołectw na opisane wyżej okręgi kształtuje 
się następująco: 

Miasto Witnica: 
 

Ulice I Okręg II Okręg III Okręg IV Okręg 
1 2 3 4 5 

1 - go Maja od 1A do 10 + B 
cała 

      

Akacjowa       B 
Azaliowa       B 
Bociania       B 
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1 2 3 4 5 

Cegielniana 2,4,6,8A, ,8, 10 + B 5 + B   12, 14, 15, 16, 16A, 
17, 17A, 18 + B 

Cmentarna   od 1 do 32 + B     
Dębowa     B   
Droga Polna     1 + B   
Energetyka   1 + B     
Fabryczna   B     
Fiołkowa       B 
Gajowa       B 
Gołębia   B     
Gorzowska od 1 do 50 + B       
Janka Krasickiego od 1 do 37 + B       
Jaskółcza       B 
Jastrzębia       B 
Kasztanowa     od 1 do 3 + B   
Kolejowa od 3 do 20 + B       
Komisji Edukacji Naro-
dowej 

  4 + B     

Konwaliowa       B 
Końcowa      od 1 do 30 + B   
Kosynierów Mirosław-
skich 

  od 2 do 10 + B     

Kościuszki     od 1 do 56 + B   
Krajowej Rady Naro-
dowej 

od 8 do 19 + B       

Krótka   3, 7 + B     
Krucza       B 
Kukułcza       B 
Leśna       1, 13, 15 + B 
Lisia       B 
Łąkowa       B 
Łowiecka       B 
Marii Konopnickiej     od 1 do 27 + B   
Maszynowa       B 
Moniuszki     od 2 do 13A + B   
Myśliwska 1 -5, 2A, 2B, + B 2D, 2E, 2F, od 7  

do 35 + B 
  2c 

Ogrodowa 1, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 11A, 11B, 
11C, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 18A, 19, 20, 
21, 22, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 
39, 51, 79, 81,  

83 + B 

      

Orla       B 
Orła Bielika       B 
Osadników     10 + B   
Osiedle Południowe     od 1 do 21 + B   
Osiedle Zachodnie   od 1 do 23   17, 17a, 17b, 17c, 

21 
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1 2 3 4 5 

Pałacyk za cmentarzem     B   
Parkowa       2 + B 
Piaskowa 1,2 od 3 do 12 + B     
Plac Wolności od 1 do 6 + B       
Poprzeczna   B     
Potok   od 1 do 10 + B     
Przemysłowa B       
Repatriantów     B   
Rolna       2, 2A, 2B + B 
Różana     3   
Rutkowskiego 1 do 80  82 ab, 65, 65a, 67, 

69, 71, 73, 75, 
    

Rybacka od 2 do 24       
Sikorskiego od 1 do 90        
Słoneczna od 1 do 13 + B       
Słowicza       B 
Sokola       B 
Sosnowa       od 2 do 18A + B 
Sowia       B 
Spokojna       od 1 do 12 + B 
Sportowa   od 2 do 12 + B od 12A do  

38A + B 
1, 1A + B 

Stalowa       B 
Starzyńskiego   od 1 do 81 + B     
Strusia       B 
Strzelecka   od 1 do 25 + B 27, 29, 33, 37,  

39 + B 
  

Szkolna   1 + B     
Ścieżka Rybacka     1 + B   
Świerczewskiego 2, 3, 3C, 3D, 3E, 3F, 

3G, 4, 6, 8, 10,  
12 + B 

5, 7, 14, 16, 18,  
20 + B 

9, 11, 13, 15, 17, 
22, 24, 26, 28, 30, 

34 + B 

3B + B 

Świerkowa     1, 3 + B   
Świętego Jerzego     1, 2 + B   
Transportowa       B 
Traugutta 1A, 2A, 2B, 2C, 3A, 

3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 
5B, 6A, 6B, 6C + B 

od 7 do 37 + B     

Wesoła       6, 10 + B 
Wielka     2, 2A, 3, 4, 6, 8, 

10, 12, 14 + B 
  

Wilcza       B 
Wiosny Ludów od 1 do 33, od 35 

do 47 + B 
    34 + B 

Wiśniowa   1, 2, 3, 7 + B   5A + B 
Wojska Polskiego od 1 do 6A, 8 + B 2,6, 8A + B 7, 9, 10, 12, 13, 

13B, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 30, 

32 + B 

  

Wysokiego   4, 6 + B     
Zacisze     2   
Zaułek Kościelny 1 + B       
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1 2 3 4 5 
Zaułek Kowalski   od 1 do 10 + B     
Zaułek Polny       od 2 do 18 + B 
Zaułek Wodny 7 + B       
Żaków 1, 3 + B       
Żurawia       B 
Żwirowa od 1 do 21 + B       
 
 
Gmina Witnica: 
 

I Okręg II Okręg III Okręg IV Okręg 
Białcz 

      +  
Białczyk 

       + 
Boguszyniec 

       + 
Dąbroszyn 

     +   
Dzieduszyce Nowe 

       + 
Kamień Mały 

     +   
Kamień Wielki 

     +   
Krześniczka 

     +   
Kłopotowo 

       + 
Mosina 

     +   
Mościce 

     +   
Mościczki 

     +   
Nowiny Wielkie 

     +   
Oksza 

       + 
Pyrzany 

     +   
Stare Dzieduszyce 

 +       
Sosny 

 +  + [M]    +[R] 
Świerkocin 

     +   
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1998 
 

UCHWAŁA NR XXXII/210/08 
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

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

datku w Gminie Witnica na 2009 rok 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 10 oraz art. 12 ust. 4 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. Określa się wysokość stawek podatku od 
środków transportowych, która wynosi:  

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej  
12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 
2003r. włącznie: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 528zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 705zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 882zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej  
12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 
2003r.: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 505zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 682zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 859zł; 

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

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton – wyprodukowanego do dnia 31 grud-
nia 2003r. włącznie: 

a) od 3,5 tony i poniżej 7 ton włącznie - 1.505zł, 

b) powyżej 7 ton i poniżej 12 ton - 1.642zł; 

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  
- wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2003r.: 

a) od 3,5 ton i poniżej 7 ton włącznie - 1.482zł, 

b) powyżej 7 ton i poniżej 12 ton - 1.622zł; 

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

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodu-
kowane do dnia 31 grudnia 2003r. włącznie,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego: 

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 847zł; 

8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodu-
kowane po dniu 31 grudnia 2003r., z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolne-
go: 

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 823zł; 

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

10) od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grud-
nia 2003r. włącznie, w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc - 1.175zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1,656zł; 

11) od autobusu wyprodukowanego po dniu  
31 grudnia 2003r., w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia: 
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a) mniej niż 30 miejsc - 1,152zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.622zł. 

§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 12 
ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
zwalnia się od podatki od środków transportowych 
określonych w § 1 niniejszej uchwały: 

1) środki transportowe wykorzystywane wyłącznie 
do potrzeb jednostek i zakładów budżetowych 
Gminy Witnica i stanowiące ich własność, z wy-
jątkiem pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, 4  
i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; 

2) środki transportowe będące w posiadaniu do-
mów pomocy społecznej wykorzystywane wy-
łącznie do przewozu osób niepełnosprawnych, 
z wyjątkiem pojazdów określonych w art. 8 

pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/104/07 Rady Miej-
skiej w Witnicy z dnia 25 października 2007r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego, a określone w niej stawki i zwolnie-
nia obowiązują od 1 stycznia 2009r. 

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sikorska 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXII/210/08 
Rady Miejskiej w Witnicy 
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 13 940 940 
13 14 1.175 1.175 
14 15 1.410 1.410 
15  1.881 1.881 

Trzy osie 
12 17 1.175 1.410 
17 19 1.410 1.881 
19 21 1.881 2.116 
21 23 2.116 2.351 
23 25 2.468 2.468 
25  2.468 2.586 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.881 2.116 
25 27 2.116 2.351 
27 29 2.351 2.468 
29 31 2.468 2.686 
31  2.527 2.686 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXII/210/08 

Rady Miejskiej w Witnicy 
z dnia 27 listopada 2008r. 

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

nej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowi-
ta w tonach 

Stawka podatku (w złotych) 

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

uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 1.528 1.605 
18 25 1.605 1.705 
25 31 1.705 2.076 
31  1.705 2.076 

Trzy osie 
12 40 1.881 2.076 
40  2.468 2.686 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXXII/210/08 
Rady Miejskiej w Witnicy 
z dnia 27 listopada 2008r. 

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

kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
w tonach 

Stawka podatku (w złotych) 

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

uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 1.175 1.293 
18 25 1.293 1.410 
25   1.410 1.634 

Dwie osie 
12 28 1.293 1.410 
28 33 1.410 1.528 
33 38 1.528 1.634 
38   1.705 1.932 

Trzy osie 
12 38 1.527 1.634 
38   1.940 2.076 
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1999 
 

UCHWAŁA NR XXXII/211/08 
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

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

go na obszarze Miasta i Gminy Witnica 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.  
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz komunikatu Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2008r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. 
(M. P. Nr 81, poz. 717) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyj-
mowaną jako podstawę obliczenia podatku rolne-
go na 2009r. z kwoty 55,80zł za 1dt żyta do wyso-
kości 44,00zł za 1dt żyta. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/105/07 Rady Miej-
skiej w Witnicy z dnia 25 października 2007r. 

§ 4. 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 1 stycznia 2009r. 

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sikorska 

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

 

2000 
 

UCHWAŁA NR XXIV/229/08 
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad, poboru, terminów płatności i wysokość stawek 

opłaty targowej na terenie miasta Żary oraz wyznaczenia inkasentów 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 15, 
art. 16 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 ze zmianami) uchwala się, co na-
stępuje: 

§ 1. Zmienia się § 6 uchwały Nr XXXIV/92/05 
Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudni 2005r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego  
z 2006r. Nr 9, poz. 241), który otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. Dzienne stawki opłaty targowej na targo-
wisku przy ul. Lotników 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wysokość dzien-
nych stawek opła-
ty targowej w zł. 

1 2 3 
1. Przy sprzedaży z samochodu osobowego 15 
2. Przy sprzedaży z pojazdu o ładowności do 2,5t 20 
3. Przy sprzedaży z pojazdu o ładowności powyżej 2,5t.(bez przyczepy)     27 
4. Przy sprzedaży z pojazdu o ładowności powyżej 2,5t z przyczepą lub naczepą 41 
5. Przy sprzedaży z jednego przęsła ławy zajmując powierzchnię od 1m2 - do 3m2 9 
6. Przy sprzedaży  poza stoiskiem, ławą zajmując powierzchnię od 1m2 - do 3m2 8 
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1 2 3 
7. Przy sprzedaży artykułów żywnościowych własnej produkcji przez indywidual-

nych producentów (np. sery, jaja) lub małej ilości warzyw, owoców i kwiatów 
zajmując powierzchnię od 1m2 - do 3m2 

 
 
3 

8. Przy sprzedaży rzeczy używanych (np. odzież, obuwie, sprzęt) zajmując po-
wierzchnię od 1m2 – do 3m2  6 

9. Przy sprzedaży okularów przeciwsłonecznych ze stojaków ekspozycyjnych zaj-
mując powierzchnię od 1m2 - do 3m2   18 

10. Za każdy dodatkowy 1m2 powierzchni, na którym odbywa się powyższa sprze-
daż,  a także za każdy zajęty dodatkowo 1m2 tzw. magazynowy dzienna stawka 
opłaty targowej wzrasta o 5 

 
2. Dzienne stawki opłaty targowej na targowisku 
przy ul. Kąpielowej 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wysokość dzien-
nych stawek opła-
ty targowej w zł. 

1. Przy sprzedaży  ze straganu, szczęki, zajmując powierzchnię:  
a) do 4m2 dzienna opłata targowa wynosi 
b) do 5m2  dzienna opłata targowa wynosi                                      
c) do 6m2 dzienna opłata targowa wynosi  

 
10 
11 
12 

2. Przy sprzedaży ze stoiska, ławy  zajmując powierzchnię od 1m2 - do 3m2  9 
3. Przy sprzedaży  poza stoiskiem, ławą zajmując powierzchnię od 1m2 - do 3m2  8 
4. Przy sprzedaży artykułów żywnościowych własnej produkcji przez indywidual-

nych producentów (np. sery, jaja) lub małej ilości warzyw, owoców i kwiatów 
zajmując powierzchnię od 1m2 - do 3m2   3 

5. Przy sprzedaży rzeczy używanych (np. odzież, obuwie, sprzęt) zajmując po-
wierzchnię od 1m2 - do 3m2                                                                                                            6 

6. Przy sprzedaży okularów przeciwsłonecznych ze stojaków ekspozycyjnych zaj-
mując powierzchnię od 1m2 - do 3m2 18 

7. Dzienna stawka opłaty targowej, za stoiska od Nr 44 do 52 o powierzchni do 
4m2 (z wyłączeniem sprzedaży), wynosi                            4 

8. Za każdy dodatkowy 1m2, powierzchni, na którym odbywa się powyższa sprze-
daż, a także za każdy zajęty dodatkowo 1m2 tzw. magazynowy dzienna stawka 
opłaty targowej wzrasta o  5 

 

3. Pozostałe opłaty targowe 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wysokość dzien-
nych stawek opłaty 
targowej w zł. 

1 2 3 
1.  Za wykonywanie działalności handlowej bądź gastronomicznej na po-

wierzchni od 0 do 3m2 poza targowiskami opłata wynosi 20 
2.  Za każdy dodatkowy m2 na którym odbywa się sprzedaż określona w pkt 1, 

opłata targowa wzrasta o kwotę 9 
3.  Dzienna stawka opłaty targowej za każdy m2, na którym odbywa się sprzedaż 

okularów przeciwsłonecznych ze stojaków ekspozycyjnych poza targowiska-
mi wynosi 18 
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1 2 3 
4.  Opłata dzienna za każde stoisko do 10m2, na którym będzie się odbywać 

sprzedaż staroci i rzemiosła artystycznego podczas targów, imprez, jarmar-
ków itp. organizowanych przez Urząd Miasta lub instytucje i firmy z nim 
współpracujące  
- na ul. Cichej w Żarach wynosi                                                        
- w pozostałych częściach miasta wynosi  
Za każdy dodatkowy 1m2, na którym będzie odbywała się powyższa sprzedaż, 
opłata wzrasta o 

 
 
 
 
1 
10 
 
2 

5.  Nie pobiera się opłaty targowej za wystawienie ekspozycji przed sklepami 
oraz za wystawianie ogródków letnich  

 

 

§ 2. Treść uchwały powinna być podana do pu-
blicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jej na ta-
blicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach.  

§ 3. Stawki dziennych opłat targowych obowią-
zują od dnia 1 maja 2009r.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Żary.  

§ 5. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Dariusz Grochla 

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

 

2001 
 

UCHWAŁA NR XXIV/261/08 
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2009 rok 

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

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od 
środków transportowych na terenie miasta Żary:  

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu: 

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

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

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.272zł; 

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:  

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej 
niż 18 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 1.320zł, 

- o liczbie osi - trzy - 1.200zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej 
niż 26 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 2.040zł 

- o liczbie osi - trzy - 1.980zł, 

- o liczbie osi - cztery i więcej - 1.860zł, 

c) równej lub wyższej niż 26 ton: 

- o liczbie osi - trzy - 2.340zł 

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.280zł; 

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

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

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

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej – wydanie specjalne. 
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3) od samochodów ciężarowych z innym syste-
mem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczal-
nej masie całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej 
niż 18 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 1.500zł, 

- o liczbie osi - trzy - 1.380zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej 
niż 26 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 2.220zł, 

- o liczbie osi - trzy - 2.160zł, 

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.040zł, 

c) równej lub wyższej niż 26 ton: 

- o liczbie osi - trzy - 2.460zł, 

- o liczbie osi - cztery  i więcej - 2.400zł; 

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

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.056zł, 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.320zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.500zł; 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równo-
ważne, o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej 
niż 18 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 1.320zł , 

b) równej lub wyższej niż 18 ton - do 36 ton 
włącznie: 

- o liczbie osi - dwie - 1.740zł, 

- o licznie osi - trzy - 1.608zł, 

c) wyższej niż 36 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 2.040zł, 
- o liczbie osi - trzy -1.980zł; 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą, z innym systemem zawiesza-
nia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej 
niż 18 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 1.500zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton - do 36 ton 
włącznie: 

- o liczbie osi - dwie - 2.040zł, 

- o liczbie osi - trzy - 1.968zł, 

c) wyższej niż 36 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 2.220zł, 

- o liczbie osi - trzy - 2.160zł; 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

- od 7 ton i poniżej 12 ton - 660zł; 

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-
noważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego, o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej 
niż 18 ton: 

- o liczbie osi - jedna - 864zł,  

- o liczbie osi - dwie - 792zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton - do 36 ton 
włącznie: 

- o liczbie osi - jedna - 1.128zł, 

- o liczbie osi - dwie - 1.056zł, 

- o liczbie osi - trzy - 924zł, 

c) wyższej niż 36 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 1.320zł, 

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.260zł; 

9) od przyczep i naczep z innym systemem za-
wieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego, o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej 
niż 18 ton: 

- o liczbie osi - jedna - 1.056zł,  

- o liczbie osi - dwie - 924zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton - do 36 ton 
włącznie: 

- o liczbie osi - jedna - 1.320zł, 

- o liczbie osi - dwie - 1.272zł, 

- o liczbie osi - trzy - 1.080zł, 

c) wyższej niż 36 ton:
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- o liczbie osi - dwie - 1.800zł, 

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.416zł; 

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

a) mniej niż 30 miejsc - 1.056zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.620zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Żary. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/185/07 Rady Miej-
skiej w Żarach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie 
określenia wysokości stawek w podatku od środków 
transportowych na 2008r. 

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

Przewodniczący Rady 
Dariusz Grochla 

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

 

2002 
 

UCHWAŁA NR XIX/141/08 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone nowe miejsca pracy 

związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie  
Gminy Bytom Odrzański 

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

§ 1. Pomoc przewidziana niniejszą uchwałą jest 
pomocą de minimis, której udzielenie następuje 
zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (WE) 
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w spra-
wie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy  
de minimis (Dz. Urz. UE L379 z 28 grudnia 2006r.). 

§ 2. 1. Pomoc de minimis może być udzielona 
wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość 
planowanej pomocy de minimis udzielonej na pod-
stawie niniejszego programu łącznie z wartością po-
mocy de minimis uzyskanej przez danego przedsię-
biorcę w różnych formach i z różnych źródeł, w okre-
sie trzech kolejnych lat podatkowych, nie przekra-
cza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro 
brutto. 

2. Wartość pomocy de minimis przyznanej jed-
nemu podmiotowi gospodarczemu działającemu 
w sektorze transportu drogowego w okresie trzech 
kolejnych lat podatkowych nie może przekroczyć 
100 tys. euro brutto. 

§ 3. 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o: 

1) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przed-
siębiorców, o których mowa w ustawie z dnia 
2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospo-

darczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.); 

2) nowej inwestycji - należy przez to rozumieć 
nowo wybudowane budynki lub budowle, oraz 
nowo nabyte budynki i budowle, przeznaczo-
ne do prowadzenia działalności gospodarczej; 

3) utworzeniu nowych miejsc pracy - należy przez 
to rozumieć przyrost netto liczby pracowników 
w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do 
średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, 
w przeliczeniu na osoby zatrudnione w peł-
nym wymiarze czasu pracy. Za nowe miejsca 
pracy związane z nową inwestycją, nie uważa 
się miejsc pracy powstałych w przedsiębior-
stwach, które uległy przekształceniu, lub które 
zmieniły nazwę lub właściciela. 

§ 4. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości 
grunty, budynki i budowle lub ich części związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej na okres 
3 lat przez podmioty, które po wejściu w życie niniej-
szej uchwały zrealizują na terenie Miasta i Gminy 
Bytom Odrzański nową inwestycję oraz utworzą 
nowe miejsca pracy. 

2. Zwolnienie z podatku dotyczy nieruchomo-
ści określonych w ust. 1. Zwolnienie przysługuje  
w wysokości: 

1) 10% zwolnienia z podatku od nieruchomości 
w przypadku utworzenia od 1 do 10 miejsc 
pracy; 

2) 20% zwolnienia z podatku od nieruchomości 
w przypadku utworzenia od 11 do 20 miejsc 
pracy; 
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3) 30% zwolnienia z podatku od nieruchomości 
w przypadku utworzenia od 21 do 40 miejsc 
pracy; 

4) 50% zwolnienia z podatku od nieruchomości 
w przypadku utworzenia od 41 do 60 miejsc 
pracy; 

5) 70% zwolnienia z podatku od nieruchomości 
w przypadku utworzenia od 61 do 80 miejsc 
pracy; 

6) 90% zwolnienia z podatku od nieruchomości 
w przypadku utworzenia od 81 do 100 miejsc 
pracy; 

7) 100% zwolnienia z podatku od nieruchomości 
w przypadku utworzenia od 101 i więcej miejsc 
pracy. 

§ 5. 1. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o któ-
rym mowa w § 4 jest spełnienie łącznie następują-
cych warunków: 

1) złożenie wniosku o udzieleniu pomocy de mi-
nimis; 

2) złożenie dokumentów potwierdzających utwo-
rzenie nowej inwestycji i rozpoczęcia w niej 
działalności gospodarczej; 

3) złożenie zaświadczenia o uzyskanej przez za-
kład pomocy de minimis uzyskanej za okres  
3 kolejnych lat podatkowych poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy 
oraz informacje o uzyskanej pomocy innej niż 
de minimis dotyczącej tych samych kosztów 
kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc 
na podstawie przedmiotowej uchwały, nieza-
leżnie od formy i źródła tych pomocy, bądź 
oświadczeń o nieotrzymaniu takich pomocy; 

4) złożenie kserokopii dokumentów potwierdza-
jących nabycie nieruchomości potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem, kserokopię zezwo-
lenia na prowadzenie działalności gospodar-
czej: zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru 
Sądowego; 

5) złożenie informacji o powierzchni gruntów, bu-
dynków oraz wartości budowli związanych z no-
wą inwestycją, na których przedsiębiorca utwo-
rzył nowe miejsca pracy; 

6) złożenie oświadczenia, iż przedsiębiorstwo nie 
znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej; 

7) złożenie zaświadczeń o nie zaleganiu z opła-
caniem składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne oraz zaświadczenie o nie zaleganiu 
w płatności podatków na rzecz Urzędu Skarbo-
wego; 

8) złożenie zestawienia średniego zatrudnienia 
w przeliczeniu na osoby zatrudnione w peł-

nym wymiarze czasu pracy za okres 12 m-cy 
poprzedzających miesiąc, w którym przedsię-
biorca złożył wniosek o udzielenie pomocy  
de minimis; 

9) złożenie uwierzytelnionych kserokopii umów 
o pracę nowo zatrudnionych w pełnym wymia-
rze pracy; 

10) niezaleganie z tytułu podatków i opłat lokal-
nych oraz innych należności na rzecz Gminy 
Bytom Odrzański. 

§ 6. Przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwol-
nienia zobowiązany jest do dnia 15 stycznia każde-
go roku podatkowego: 

1) składać deklarację podatkową na podatek od 
nieruchomości na dany rok podatkowy; 

2) przedłożyć informacje o utrzymaniu zwiększo-
nego poziomu zatrudnienia; 

3) informacje o pomocy de minimis uzyskanej  
w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych oraz in-
formację o każdej innej pomocy publicznej, 
otrzymanej w odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi 
będzie udzielana pomoc. Informacja powinna 
dotyczyć każdej pomocy publicznej otrzymanej 
na te same koszty bez względu, kiedy pomoc 
została otrzymana, czyli nie tylko pomocy otrzy-
manej w okresie trzech kolejnych lat; 

4) złożenie oświadczenia, iż przedsiębiorstwo nie 
znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej; 

5) innych niezbędnych dokumentów, o które wy-
stąpi organ podatkowy. 

§ 7. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości 
udzielane jest w formie decyzji organu podatkowe-
go, a w latach następnych po spełnieniu warunków, 
o których mowa w § 6, przedsiębiorca zostanie 
poinformowany pismem o uzyskanej kwocie po-
mocy publicznej. 

2. Dniem udzielenia pomocy jest: 

1) dzień, w którym podmiot ubiegający się o po-
moc publiczną nabył prawo do zwolnienia na 
podstawie decyzji; 

2) w przypadku obowiązywania zwolnienia dzień, 
w którym zgodnie z odrębnymi przepisami 
upływa termin złożenia deklaracji/informacji 
na podatek od nieruchomości określającej war-
tość pomocy; 

3) zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym 
przedsiębiorca uzyskał prawo do tego zwol-
nienia. 

§ 8. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnie-
nia z podatku od nieruchomości w przypadku: 
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1) przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy, 
o której mowa w § 2; 

2) sprzedaży nieruchomości lub jej części, będą-
cej przedmiotem zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości w całości, poczynając od pierw-
szego dnia obowiązywania zwolnienia; 

3) nie utrzymania przez okres 3 łat przez przed-
siębiorcę nowo utworzonych miejsc pracy zwią-
zanych z nową inwestycją. 

§ 9. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiado-
mić pisemnie organ udzielający pomocy o utracie 
warunków zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na 
wielkość udzielonej pomocy, najpóźniej w termi-
nie 14 dni od daty powstania okoliczności powo-
dujących taką utratę lub zmianę. 

§ 10. Przedsiębiorca, który w terminie określo-
nym w § 9 powiadomi organ podatkowy o utracie 
warunków do zwolnienia, traci prawo do tego zwol-
nienia od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po tym miesiącu, w którym utracił te warunki. 

§ 11. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd 
organ udzielający pomocy co do spełnienia warun-
ków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci 
prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzy-
stał z pomocy publicznej, a kwota niezapłaconego 
podatku stanowi zaległość podatkową, do której 
stosuje się właściwe przepisy. 

§ 12. 1. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej wiel-
kości pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem 
uzyskanym na podstawie niniejszej uchwały, wów-
czas kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczal-
ną wielkość podlega zwrotowi. 

2. Zwrot pomocy następuje wraz z odsetkami 
za zwłokę w wysokości ustalonej jak dla zaległości 
podatkowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
decyzji określającej wysokość zwrotu udzielonej po-
mocy. 

§ 13. 1. W okresie korzystania z pomocy de mi-
nimis określonej w niniejszej uchwale, może na-
stąpić weryfikacja złożonych przez przedsiębiorcę 
informacji w wyniku kontroli przeprowadzonych 
przez upoważnionych pracowników Urzędu Miej-
skiego w Bytomiu Odrzańskim. 

2. Przedsiębiorca korzystający z pomocy w for-

mie zwolnienia jest zobowiązany do:  

1) przedłożenia w żądanym terminie - na wnio-
sek organu podatkowego - dodatkowych in-
formacji niezbędnych dla oceny oraz prawi-
dłowego jej nadzorowania i monitorowania; 

2) przechowywania dokumentów z nią związa-
nych przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej 
udzielenia. 

§ 14. W przypadku nie spełnienia warunków do 
nabycia prawa do zwolnienia lub utraty prawa do 
zwolnienia z podatku, kwoty zadeklarowanych zwol-
nień staja się zaległościami podatkowymi w sto-
sunku do których mają zastosowanie przepisy usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.). 

§ 15. Obowiązek zwrotu pomocy nie powstaje, 
gdy zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych 
w związku z nową inwestycją nastąpiło z przyczyn 
losowych lub gdy umowę o pracę rozwiązano w try-
bie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks 
pracy - pod warunkiem, że przedsiębiorca powia-
domi pisemnie organ udzielający pomocy o zmniej-
szeniu zatrudnienia. 

§ 16. W sprawach nie regulowanych uchwałą 
w zakresie zasad udzielania pomocy de minimis 
mają zastosowanie wyłącznie przepisy rozporządze-
nia Komisji Europejskiej (WE) Nr 1998/2006 z dnia 
15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87  
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 
379/5 z 28 grudnia 2006r.). 

§ 17. Zwolnienia udzielone na podstawie niniej-
szej uchwały, o której mowa w ust. 1, zachowują 
moc przez okres i na warunkach w nich określo-
nych. 

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycz-
nia 2009r. do 31 grudnia 2013r. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Chmielewski 
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UCHWAŁA NR XXIII/152/08 
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Cybinka 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Cybinka: 

- od budynków mieszkalnych lub ich części od 
1m2 powierzchni użytkowej - 0,62zł, 

- od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej od 
1m2 powierzchni użytkowej - 16,00zł, 

- od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym za 1m2 pow. użytk. - 9,24zł, 

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

- od pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organi-
zację pożytku publicznego za 1m2 powierzchni 
użytkowej - 3,90zł, 

- od budowli lub ich części: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej - 2% ich wartości, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej będące gazowymi sieciami roz-

dzielczymi wysokiego i średniego ciśnienia 
- 1,9% ich wartości, 

- od gruntów: 

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

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

c) pozostałych, w tym: 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publiczne-
go od 1m2 powierzchni - 0,20zł, 

- pod placami zabaw i zieleni przeznaczo-
nych do wspólnego użytku mieszkańców  
- 0,10zł, 

- poeksploatacyjnych, do czasu ich rekul-
tywacji - 0,20zł. 

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

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2009r. traci moc uchwała 
Nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 li-
stopada 2007r. w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości na terenie Miasta  
i Gminy Cybinka.  

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

Przewodniczący Rady 
Sławomir Kulczyński 
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2004 
 

UCHWAŁA NR XXIII/153/08 
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze  

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

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta ogłoszoną w ko-
munikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go z dnia 17 października 2008r. jako podstawę 
obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gmi-
ny Cybinka z kwoty 55,80zł za 1dt na kwotę 49,98zł 
za 1dt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Cybinki. 

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2009r. traci moc uchwała 
Nr XII/87/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 li-
stopada 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 
jako podstawy obliczania podatku rolnego na obsza-
rze na terenie Miasta i Gminy Cybinka. 

§ 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 
Sławomir Kulczyński 

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

 

2005 
 

UCHWAŁA NR XXIII/154/08 
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie  

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

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

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

a) powyżej 3,5t do 4,5t włącznie - 561zł, 

b) powyżej 4,5t do 5,5t włącznie - 663zł, 

c) powyżej 5,5t do 7t włącznie - 887zł, 

d) powyżej 7t do 9t włącznie - 1.091zł, 

e) powyżej 9t, a poniżej 12t - 1.306zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

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

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

a) od 3,5t do 5,5t włącznie - 1.224zł, 

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 1.428zł, 

c) powyżej 9t, a poniżej 12t - 1.530zł; 

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 
12t, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do 
uchwały; 
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5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7t i poniżej 12t z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolne-
go:  

a) od 7t do 8t włącznie - 357zł, 

b) powyżej 8t do 10t włącznie - 1.122zł, 

c) powyżej 10t, a poniżej 12t - 1.224zł; 

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

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

a) poniżej 30 miejsc - 1.173zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.683zł. 

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

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2009r. traci moc uchwała 
Nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 li-
stopada 2007r. w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transportowych na tere-
nie Miasta i Gminy Cybinka. 

§ 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 
Sławomir Kulczyński 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały XXIII/154/08 
Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  

całkowita (w tonach) 
Stawki podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Miej niż  
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za pneumatyczne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 1.918 1.938 
13 14 1.938 1.948 
14 15 1.948 1.958 
15 18 1.958 1.989 

Trzy osie 
15 17 1.938 1.948 
17 19 1.948 1.968 
19 21 1.968 1.989 
21 23 1.979 2.091 
23 25 1.989 2.193 
25  2.040 2.295 

Cztery osie 
12 25 1.989 2.091 
25 27 2.091 2.193 
27 29 2.193 2.387 
29 31 2.295 2.550 
31 32 2.346 2.550 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały XXIII/154/08 
Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowi-
ta pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, 

ciągnik balastowy+ przyczepa 
(w tonach) 

Stawki podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Miej niż  
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za pneumatyczne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 1.275 1.326 
18 25 1.326 1.377 
25 31 1.377 1.479 
31  1.530 2.009 

Trzy osie 
12 40 1.632 1.836 
40  1.836 2.601 

 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały XXIII/154/08 
Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowi-
ta pojazdów: pojazd silnikowy + nacze-
pa, pojazd silnikowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawki podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Miej niż  
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za pneumatyczne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 1.020 1.071 
18 25 1.071 1.173 
25  1.173 1.275 

Dwie osie 
12 28 1.173 1.275 
28 33 1.275 1.377 
33 38 1.377 1.479 
38  1.530 1.785 

Trzy osie 
12 38 1.326 1.377 
38  1.377 1.530 
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2006 
 

UCHWAŁA NR XXIII/155/08 
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, de-
klaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w spra-
wie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru załączników do deklaracji  

i informacji 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 li-
stopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. z 2006r. 
Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku le-
śnym (tekst jedn. z 2002r. Dz. U. Nr 200, poz. 1682 
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od 
nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 1 
do uchwały. 

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek rol-
ny (DR-1), stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek le-
śny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 4. Określa się wzór informacji w sprawie po-
datku od nieruchomości (IN-1), stanowiący załącz-
nik Nr 4 do uchwały. 

§ 5. Określa się wzór informacji w sprawie po-
datku rolnego (IR-1), stanowiący załącznik Nr 5 do 
uchwały. 

§ 6. Określa się wzór informacji w sprawie po-
datku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 6 do 
uchwały. 

§ 7. Określa się wzór załącznika do deklaracji i in-
formacji (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do uch-
wały. 

§ 8. Określa się wzór załącznika do deklaracji  
i informacji (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 8 do 
uchwały.  

§ 9. Określa się wzór załącznika do deklaracji  
i informacji (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 9 do 
uchwały.  

§ 10. Określa się wzór załącznika do deklaracji  
i informacji (ZN-1/B) stanowiący załącznik Nr 10 do 
uchwały. 

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

§ 12. Z dniem 1 stycznia 2009r. tracą moc uch-
wały: Nr XVIII/110/04 Rady Miejskiej w Cybince  
z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie wzoru deklara-
cji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji 
w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru 
załączników do deklaracji i informacji, Nr XVIII/111/04 
Rady Miejskiej w Cybince z dnia 13 grudnia 2004r., 
w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru 
informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru 
załączników do deklaracji i informacji, Nr XVIII/112/04 
Rady Miejskiej w Cybince z dnia 13 grudnia 2004r. 
w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzo-
ru informacji w sprawie podatku leśnego oraz 
wzoru załączników do deklaracji i informacji oraz 
Nr XXIX/173/05 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 
12 grudnia 2005r. w sprawie wzoru deklaracji na 
podatek od nieruchomości, wzoru deklaracji na po-
datek rolny oraz wzoru deklaracji na podatek leśny. 

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

Przewodniczący Rady 
Sławomir Kulczyński 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIII/155/08 
Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 28 listopada 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIII/155/08 
Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 28 listopada 2008r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIII/155/08 
Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 28 listopada 2008r. 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXIII/155/08 
Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 28 listopada 2008r. 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XXIII/155/08 
Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 28 listopada 2008r. 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XXIII/155/08 
Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 28 listopada 2008r. 
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Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr XXIII/155/08 
Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 28 listopada 2008r. 
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Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr XXIII/155/08 
Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 28 listopada 2008r. 
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Załącznik Nr 9 
do uchwały Nr XXIII/155/08 
Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 

 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                 poz. 2006 
Województwa Lubuskiego Nr 130 
 

 

9434 

Załącznik Nr 10 
do uchwały Nr XXIII/155/08 
Rady Miejskiej w Cybince 
z dnia 28 listopada 2008r. 
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2007 
 

UCHWAŁA NR XXVI/184/08 
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 

 
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 (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 i art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

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

1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków od 1m² powierzchni - stawka 0,74zł, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego od 1m² powierzchni - stawka 0,37zł; 

2) od budynków lub ich części od 1m² powierzchni 
użytkowej:  

a) mieszkalnych - stawka 0,62zł, 

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

- przeznaczonych na cele handlowe na te-
renie miasta Krosno Odrzańskie - staw-
ka 19,81zł,  

- przeznaczonych na cele handlowe na te-
renie wiejskim - stawka 19,81zł, 

- przeznaczonych na cele pozostałej dzia-
łalności gospodarczej- stawka 19,81zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - stawka 9,24zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - stawka 4,01zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - stawka 6,64zł; 

3) od budowli lub ich części - 2% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  
i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych za wyjątkiem gazowych sieci przesy-
łowych i związanych z nimi urządzeń; 

4) od budowli lub ich części - 1,8% wartości okre-
ślonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 
gazowych sieci przesyłowych i związanych  
z nimi urządzeń. 

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

1) nieruchomości zajęte na potrzeby ochotni-
czych straży pożarnych; 

2) nieruchomości lub ich części oraz obiekty bu-
dowlane lub ich części zajęte na potrzeby jed-
nostek organizacyjnych Gminy Krosno Odrzań-
skie, nieposiadających osobowości prawnej 
oraz jednostek pomocniczych, z wyjątkiem nie-
ruchomości lub ich części oraz obiektów budow-
lanych lub ich części oddanych przez te jednostki 
w posiadanie zależne; 

3) grunty niesklasyfikowane w ewidencji grun-
tów i budynków jako użytki rolne i budynki 
położone na tych gruntach w gospodarstwach 
rolnych, służące wyłącznie działalności rolni-
czej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Krosna Odrzańskiego. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/76/07 Rady Miej-
skiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2007r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubuskiego Nr 137, poz. 1967 z dnia 12 grudnia 
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 1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Mariusz Grycan 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                 poz. 2008 
Województwa Lubuskiego Nr 130 
 

 

9438 

2008 
 

UCHWAŁA NR XXVI/185/08 
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie  

Gminy Krosno Odrzańskie 
 

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. 10 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) 
uchwala się, co następuje: 

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

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

b) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 740zł, 

c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 850zł, 

d) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.050zł; 

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

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całko-
witej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton - 1.350zł; 

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 zespołu pojazdów i rodzaju 
zawieszenia), stawki podatku określa załącznik 
Nr 2 do uchwały; 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego - 1.150zł; 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego (w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju 
zawieszenia), stawki podatku określa załącznik 
Nr 3 do uchwały; 

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

a) mniej niż 30 miejsc - 1.350zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.650zł. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kro-
śnie Odrzańskim Nr XXXIV/211/05 z dnia 29 listo-
pada 2005r. w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transportowych na tere-
nie Gminy Krosno Odrzańskie (Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 101, poz. 1841 z dnia 
14 grudnia 2005r.) oraz uchwała Rady Miejskiej  
w Krośnie Odrzańskim Nr XIV/77/07 z dnia 29 listo-
pada 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od środków trans-
portowych (Dziennik Urzędowy Województwa Lubu-
skiego Nr 137, poz. 1968 z dnia 12 grudnia 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 
Mariusz Grycan 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXV/185/08 

Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 1.450 1.500 
13 14 1.450 1.500 
14 15 1.450 1.500 
15  1.450 1.500 

Trzy osie 
12 17 1.500 1.600 
17 19 1.500 1.600 
19 21 1.550 1.650 
21 23 1.550 1.650 
23 25 1.550 1.650 
25  1.550 1.650 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.600 1.720 
25 27 1.600 1.720 
27 29 1.600 1.720 
29 31 1.800 2.450 
31  1.800 2.450 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXV/185/08 
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 28 listopada 2008r. 
 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 

 
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 pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym  

za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 18 1.700 1.850 
18 25 1.700 1.850 
25 31 1.850 1.900 
31  1.850 1.900 
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1 2 3 4 
Trzy osie i więcej 

12 40 1.950 2.000 
40  2.400 2.500 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXV/185/08 
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 28 listopada 2008r. 
 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 

 
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 pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym  

za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 1.400 1.450 
18 25 1.400 1.450 
25  1.400 1.450 

Dwie osie 
12 28 1.550 1.550 
28 33 1.550 1.550 
33 38 1.550 1.550 
38  1.950 1.800 

Trzy osie i więcej 
12 38 1.550 1.550 
38  1.950 1.950 

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

2009 
 

UCHWAŁA NR XXVI/186/08 
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 19 
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.) w związku z art. 28 § 4 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.  
z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Na terenie Gminy Krosno Odrzańskie za-
rządza się pobór w drodze inkasa opłaty targowej. 

§ 2. Na inkasenta należności wynikających z § 1 
wyznacza się Pana Tadeusza Przezdzięka. 

§ 3. Inkasent wskazany w § 2 jest zobowiązany 
do rozliczenia w Wydziale Finansowym Urzędu Mia-
sta w Krośnie Odrzańskim i wpłacenia pobranej 
opłaty targowej w kasie Urzędu Miasta lub na ra-
chunek bankowy, najpóźniej w następnym dniu po 
jej pobraniu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Krosna Odrzańskiego. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo- 
 

jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Mariusz Grycan 

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

 

2010 
 

UCHWAŁA NR XXVI/187/08 
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od po-

siadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.  
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 
z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paź-
dziernika 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 ust. 12, art. 19 ust. 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
z późn. zm.) w związku z art. 28 § 4 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.  
z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Na terenie Gminy Krosno Odrzańskie za-
rządza się pobór w drodze inkasa podatków od 
osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomo-
ści oraz opłaty od posiadania psów, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. Nie pobiera się w drodze inkasa od osób fizycz-
nych należności podatkowych wynikających z pro-
wadzenia przez podatników działalności gospodar-
czej.  

§ 2. Na inkasentów należności wynikających  
z § 1 wyznacza się: 

1) sołtysa Bielowa - Panią Janinę Waluś - do 
poboru od mieszkańców sołectwa Bielów; 

2) sołtysa Brzózki - Panią Danutę Korona - do 
poboru od mieszkańców sołectwa Brzózka; 

3) sołtysa Chojny - Panią Bożenę Olejarz - do 
poboru od mieszkańców sołectwa Chojna; 

4) sołtysa Chyże - Panią Wiolettę Mateuszów - do 
poboru od mieszkańców sołectwa Chyże; 

5) sołtysa Czarnowa - Pana Krzysztofa Grzelaka  
- do poboru od mieszkańców sołectwa Czar-
nowo; 

6) sołtysa Czetowic - Panią Mariolę Sawko - do 
poboru od mieszkańców sołectwa Czetowice; 

7) sołtysa Gostchorza - Panią Ewę Klepczyńską  
- do poboru od mieszkańców sołectwa Go-
stchorze; 

8) sołtysa Kamienia - Pana Grzegorza Łukasze-
wicza - do poboru od mieszkańców sołectwa 
Kamień - Morsko; 

9) sołtysa Łochowic - Pana Adama Śliwczyńskiego 
- do poboru od mieszkańców sołectwa Łocho-
wice; 

10) sołtysa Marcinowic - Pana Dawida Wiewió-
rowskiego - do poboru od mieszkańców so-
łectwa Marcinowice; 

11) sołtysa Nowego Raduszca - Pana Jana Ada-
mowicza - do poboru od mieszkańców sołec-
twa Nowy Raduszec; 

12) sołtysa Osiecznicy - Pana Stanisława Nowic-
kiego - do poboru od mieszkańców sołectwa 
Osiecznica; 

13) sołtysa Radnicy - Pana Mariana Kopczyńskie-
go - do poboru od mieszkańców sołectwa 
Radnica; 

14) sołtysa Retna - Pana Edwarda Paculę - do po-
boru od mieszkańców sołectwa Retno; 

15) sołtysa Sarbii - Pana Ryszarda Maternię - do 
poboru od mieszkańców sołectwa Sarbia; 

16) sołtysa Strumienna - Panią Ewę Kobita - do 
poboru od mieszkańców sołectwa Strumien-
no; 

17) sołtysa Szklarki Radnickiej - Pana Janusza 
Spyrę - do poboru od mieszkańców sołectwa 
Szklarka Radnicka; 
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18) sołtysa Starego Raduszca - Panią Krystynę 
Janikowską - do poboru od mieszkańców so-
łectwa Stary Raduszec; 

19) sołtysa Wężysk - Pana Kazimierza Kasowskiego 
- do poboru od mieszkańców sołectwa Węży-
ska. 

§ 3. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za 
pobór należności określonych w § 1 w wysokości 
7% od zainkasowanej kwoty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Krosna Odrzańskiego. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/79/07 Rady Miej-
skiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2007r. 

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, 
leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiada-
nia psów od osób fizycznych oraz określenia wyso-
kości wynagrodzenia za ich pobór (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Lubuskiego Nr 137, poz. 1970 
z dnia 12 grudnia 2007r.) 

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

Przewodniczący Rady 
Mariusz Grycan

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

 

2011 
 

UCHWAŁA NR XXVI/188/08 
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie  

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

§ 1. 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogło-
szoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 17 października 2008r. (M. P. 
Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80zł do kwoty 43,00zł 
za 1dt (decytonę). 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 stanowi pod-
stawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze 
gminy Krosno Odrzańskie w 2009r. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Mariusz Grycan 

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

2012 
 

UCHWAŁA NR XXI/141/08 
RADY GMINY LUBRZA 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Lubrza spełniających kryterium do poboru  

opłaty miejscowej 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  
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Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  
Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111)  
w związku z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U.  
z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,  
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2008r. 
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, M. P. z 2006r.  
Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, M. P. z 2007r.  
Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813) w związku z § 1, 2, 
3 pkt 1, 2, 3 oraz § 4 rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie warun-
ków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której 

można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. 2007r. 
Nr 249, poz. 1851) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się Lubrzę, Przełazy, Nową Wioskę  
i Tyczyno jako miejscowości, w których pobiera 
się opłatę miejscową.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Lubrza. 

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

Przewodniczący Rady 
Ryszard Skonieczek 

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

2013 
 

UCHWAŁA NR XXI/142/08 
RADY GMINY LUBRZA 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 

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

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejsco-
wej w wysokości 1,70zł.  

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

2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza 
się osoby kierujące hotelami, motelami, pensjona-
tami, domami wczasowymi, ośrodkami wypoczyn-

kowymi lub wycieczkowymi, schroniskami, campin-
gami, polami biwakowymi, gospodarstwami agro-
turystycznymi, pokojami gościnnymi i kwaterami 
prywatnymi albo podobnymi obiektami usługowy-
mi, w których przebywają czasowo osoby podlega-
jące opłacie oraz sołtysów poszczególnych sołectw: 

- Stanisław Kendzia - Sołectwo Lubrza, 

- Lidia Okopna - Sołectwo Nowa Wioska, 

- Ryszard Operchał - Sołectwo Przełazy, 

- Adam Krzywina – Sołectwo Mostki. 

3. Inkasenci zobowiązani są do rozliczania z Urzę-
dem Gminy z pobranych opłat miejscowych w ter-
minie do 7 dnia miesiąca, następującego po miesią-
cu, którego rozliczenie dotyczy. 

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wyso-
kości 10% kwoty zainkasowanej. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/68/07 Rady Gminy 
w Lubrzy z dnia 23 października 2007r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na 
terenie Gminy Lubrza.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący Rady 
Ryszard Skonieczek 
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2014 
 

UCHWAŁA NR XXI/143/08 
RADY GMINY LUBRZA 

 

z dnia 28 listopada 2008r. 
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  
Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111) 
oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-

nolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U.  
z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775,  
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.1847, Dz. U. z 2008r. 
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, M. P. z 2006r.  
Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, M. P. z 2007r. Nr 47, 
poz. 557, Nr 76, poz. 813) w związku z obwieszcze-
niem 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. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości:

 
Lp. Przedmiot opodatkowania Stawka podatku w zł Jednostka opodatkowania 
1 2 3 4 

Grunty 
1. związane z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków,  
w tym: 
od pól golfowych  

 
 

0,71 
 

0,20 

 
 

1m2 powierzchni 
 

1m2 powierzchni 
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych  
 

3,78 
1ha powierzchni 

3. zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego 

 
 

0,33 

1m² powierzchni 

4. pozostałe 0,30 1m² powierzchni 
Budynki lub ich części 

5. mieszkalne 0,60 1m² powierzchni użytkowej 
6. związane z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej 18,00 

1m² powierzchni użytkowej 

7. zajęte na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-
riałem siewnym 9,21 

1m² powierzchni użytkowej 

8. zajęte na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych  3,99 

1m² powierzchni użytkowej 

9. zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego 6,62 

 
1 m² powierzchni użytkowej 

10. letniskowe  6,50 1m² powierzchni użytkowej 
11. garaże 5,72 1m² powierzchni użytkowej 
12. pozostałe 3,00 1m² powierzchni użytkowej 
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1 2 3 4 
Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

13. pozostałe 2% wartość określona na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3  
i ust. 3, 4 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U.  

z 2006r. Nr 121, poz. 844  
z późn. zm.) 

 
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

a) nieruchomości lub ich części stanowiące 
mienie gminne wykorzystywane na potrzeby 
statutowej działalności w zakresie kultury, 
kultury fizycznej i sportu, zaopatrzenia w wo-
dę i odprowadzenia ścieków, 

b) nieruchomości i ich części wykorzystywa-
ne na cele ochrony przeciwpożarowej, 

c) grunty zajęte pod cmentarze komunalne  
i znajdujące się na nich budynki, 

d) nieruchomości będące we władaniu jedno-
stek budżetowych, zakładów budżetowych 
Gminy Lubrza i instytucji kultury. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/67/07 Rady Gminy 
w Lubrzy z dnia 23 października 2007r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości oraz zwolnień od podatku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Lubrza. 

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

Przewodniczący Rady 
Ryszard Skonieczek 

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

 

2015 
 

UCHWAŁA NR XXI/144/08 
RADY GMINY LUBRZA 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie  

Gminy Lubrza 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  
Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111) 
oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U.  
z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,  
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2008r. 
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, M. P. z 2006r.  
Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, M. P. z 2007r. Nr 47, 

poz. 557, Nr 76, poz. 813) w związku z obwieszcze-
niem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w spra-
wie górnych stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2009r. (M. P. z 2008r. Nr 59, poz. 531)  
i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 paź-
dziernika 2008r. w sprawie stawek podatku od środ-
ków transportowych obowiązujących w 2009r. (M. P. 
z 2008r. Nr 78, poz. 692) uchwala się, co następuje: 

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 578zł,  

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 809zł,  

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.040zł; 
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2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki 
podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały; 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton – 1.375zł; 

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, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia, stawki podatku określa załącznik 
Nr 2 do uchwały; 

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

a) od 7 ton do 10 ton włącznie – 1.155zł, 

b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton – 1.320zł; 

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

dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego, w zależności od liczby osi, dopuszczal-
nej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawie-
szenia, stawki podatku określa załącznik Nr 3 
do uchwały; 

7) ustala się wysokość podatku od środków trans-
portowych dla autobusów, w zależności od licz-
by miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.100zł,  

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.815zł.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/71/07 Rady Gminy 
w Lubrzy z dnia 23 października 2007r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie Gminy Lubrza. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Lubrza. 

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

Przewodniczący Rady 
Ryszard Skonieczek 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXI/144/08 
Rady Gminy Lubrza 

z dnia 28 listopada 2008r. 
 

Stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie  
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

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

tycznym lub zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 537 660 
13 14 561 770 
14 15 605 880 

15 i więcej 715 1.430 
Trzy osie 

12 17 605 660 
17 19 715 770 
19 21 825 880 
21 23 990 1.210 
23 25 1.122 1.760 

25 i więcej 1.122 1.815 
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1 2 3 4 
Cztery osie i więcej  

12 25 737 770 
25 27 825 1.210 
27 29 1.210 1.870 
29 31 1.870 2.698 

31 i więcej 1.870 2.698 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXI/144/08 

Rady Gminy Lubrza 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowa-
nego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-

dów równej lub wyższej niż 12 ton 
 

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

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

tycznym lub zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 660 770 
18 25 770 880 
25 31 880 1.045 

31 i więcej 1.650 2.130 
Trzy osie 

12 40 1.430 1.980 
40 i więcej 1.980 2.756 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXI/144/08 
Rady Gminy Lubrza 

z dnia 28 listopada 2008r. 
 

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

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów:  

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

Stawka podatku (w złotych) 

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

tycznym lub zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Jedna oś 
12 18 550 660 
18 25 660 770 

25 i więcej 770 825 
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1 2 3 4 
Dwie osie 

12 28 605 660 
28 33 715 990 
33 38 935 1.485 

38 i więcej 1.265 1.925 
Trzy osie 

12 38 748 1.045 
38 i więcej 1.045 1.430 

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

2016 
 

UCHWAŁA NR XXI/145/08 
RADY GMINY LUBRZA 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza 

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

§ 1. Ustala się wysokość stawek dziennych opłaty 
targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jed-
nostek organizacyjnych nie mających osobowości 
prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach 
w wysokości 30zł (brutto). 

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

2. Inkasentami opłaty targowej na terenie gmi-
ny ustala się sołtysów poszczególnych sołectw: 

- Stanisław Kendzia - Sołectwo Lubrza, 

- Lidia Okopna - Sołectwo Nowa Wioska, 

- Jan Szeremeta - Sołectwo Buczyna – Za-
gaje, 

- Barbara Orkisz - Sołectwo Bucze, 

- Ryszard Operchał - Sołectwo Przełazy, 

- Adam Krzywina - Sołectwo Mostki, 

- Halina Laufer - Sołectwo Zagórze, 

- Grzegorz Iwanicki - Sołectwo Staropole, 

- Anna Kędryna - Sołectwo Boryszyn. 

3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inka-
so w wysokości 30% sumy opłat zainkasowanych. 

4. Inkasent dokonuje miesięcznego rozliczenia 
z pobranej opłaty targowej w kasie Urzędu Gminy 
w terminie do 5 - go dnia każdego miesiąca. 

§ 3. Wniesienie opłaty upoważnia do handlu na 
terenie całej gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/69/07 Rady Gminy 
Lubrza z dnia 23 października 2007r. sprawie wy-
sokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy 
Lubrza.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Lubrza. 

§ 6. 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 
Ryszard Skonieczek 
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2017 
 

UCHWAŁA NR XXXI/281/08 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 

z dnia 28 listopada 2008r. 
 

zmieniająca uchwałę 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 (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) 
w związku z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1 (jednolity tekst 
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/265/08 Rady Miejskiej 
w Szprotawie z dnia 29 października 2008r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości wprowadza się następującą zmianę: 

1) w § 1 ust. 3 stawkę „od budowli 2%” zastępu-
je się: 

      „pkt 1 służących produkcji wody oraz odbioru 
ścieków - 1% wartości określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych, 

      pkt 2 pozostałych - 2% wartości, o której mo-
wa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej uchwały”. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Jan Chmielewski 

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

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

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

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

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

 

2018 
 

UCHWAŁA NR XXXI/282/08 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2009 

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

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określo-
ną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 17 października 2008r. (M. P. z dnia 

27 października 2008r. Nr 81, poz. 717) z kwoty 
55,80zł za 1dt do kwoty 40,00zł za 1dt. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Jan Chmielewski 
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2019 
 

UCHWAŁA NR XXVI/312/08 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 li-
stopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969 z póz. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy  
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VI/52/07 Rady Miejskiej  
w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie 
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 21, 
poz. 313) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 17 otrzymuje brzmienie:  

      „17. Wesołowski Henryk - Rosin”; 

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

     „2. powyżej kwoty 5.000zł do kwoty 10.000zł.” 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do pu-
blicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w miej-
scach publicznych na terenie Gminy Świebodzin. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 

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

2020 
 

UCHWAŁA NR XXVI/313/08 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie zarządzenia poboru, określenia wzorów formularzy oraz zwolnień w podatku leśnym  

na obszarze Gminy Świebodzin 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 6 ust. 8 i 9 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.  
z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje : 

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku leśnego w dro-
dze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych na 
terenie wiejskim Gminy Świebodzin. 

2. Określenie inkasentów oraz wysokość wy-
nagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała 
Nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 
28 lutego 2007r. w sprawie określenia inkasentów 
i wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Lubuskiego Nr 21, poz. 313). 

§ 2. Określa się wzory formularzy: 

1) informacja w sprawie podatku leśnego od osób 
fizycznych, wzór IL-1, stanowiąca załącznik Nr 1 
do uchwały; 

2) deklaracja na podatek leśny od osób praw-
nych i jednostek organizacyjnych wymienio-
nych w art. 6 ust. 5 ustawy o podatku leśnym, 
wzór DL-1, stanowiąca załącznik Nr 2 do uchwa-
ły. 

§ 3. Zwalnia się z podatku leśnego lasy zajęte 
na komunalne wysypiska. 

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/164/07 Rady Miej-
skiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2007r.  
w sprawie zarządzenia poboru, określenia wzorów 
formularzy oraz zwolnień w podatku leśnym na ob-
szarze Gminy Świebodzin (Dziennik Urzędowy Wo-
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jewództwa Lubuskiego Nr 135, poz. 1934). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycz-
nia 2009r. oraz podlega podaniu do publicznej wia-

domości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicz-
nych na terenie Gminy Świebodzin. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVI/313/08 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 28 listopada 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVI/313/08 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 28 listopada 2008r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXVI/313/08 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 28 listopada 2008r. 
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2021 
 

UCHWAŁA NR XXVI/314/08 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 

z dnia 28 listopada 2008r. 
 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, określe-
nia wzorów formularzy, zarządzenia poboru oraz zwolnień w podatku rolnym na obszarze  

Gminy Świebodzin 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 
ust. 3, art. 6a ust. 11, art. 6b i art. 13e ustawy z dnia 
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, co na-
stępuje: 

§ 1. 1. Obniża się cenę skupu żyta na 2009r. do 
kwoty 51,45zł za q. 

2. Kwota ta, przyjmowana będzie jako podsta-
wa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy 
Świebodzin. 

§ 2. Określa się wzory formularzy: 

1) informacja w sprawie podatku rolnego od osób 
fizycznych, wzór IR-1, stanowiąca załącznik Nr 1 
do uchwały; 

2) deklaracja na podatek rolny od osób praw-
nych i jednostek organizacyjnych wymienio-
nych w art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rol-
nym, wzór DR-1, stanowiąca załącznik Nr 2 do 
uchwały. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego w dro-
dze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych na te-
renie wiejskim Gminy Świebodzin. 

2. Określenie inkasentów oraz wysokość wy-
nagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała 
Nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 
28 lutego 2007r. w sprawie określenia inkasentów 
i wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Lubuskiego Nr 21, poz. 313). 

§ 4. Zwalnia się z podatku rolnego: 

1) grunty rolne przeznaczone na komunalne po-
trzeby kultury fizycznej i sportu; 

2) grunty rolne będące własnością Gminy Świe-
bodzin przeznaczone na cele ochrony prze-
ciwpożarowej; 

3) grunty rolne zajęte na komunalne cmentarze; 

4) grunty rolne zajęte na komunalne wysypiska; 

5) grunty rolne dzierżawione od jednostki samo-
rządu terytorialnego na cele rekreacyjne, ogródki 
przydomowe lub na uprawę warzyw, których 
łączna powierzchnia nie przekracza 250m2, z wy-
jątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/165/07 Rady Miej-
skiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2007r.  
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako 
podstawy do obliczenia podatku rolnego, określenia 
wzorów formularzy, zarządzenia poboru oraz zwol-
nień w podatku rolnym na obszarze Gminy Świebo-
dzin (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 
Nr 135, poz. 1935). 

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

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVI/314/08 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 28 listopada 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVI/314/08 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 28 listopada 2008r. 
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2022 
 

UCHWAŁA NR XXVI/315/08 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

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

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

§ 1. 1. Ustala się, że opłata miejscowa na tere-
nie Gminy Świebodzin pobierana jest od osób fi-
zycznych przebywających czasowo w celach turysty-
cznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miej-
scowościach Wilkowo i Nowy Dworek, za każdy 
dzień pobytu w wysokości 1,64zł. 

2. Opłatę miejscową pobiera się z góry za cały 
okres pobytu. 

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

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

3. Rozliczenia pobranych kwot tytułem opłaty 
miejscowej dokonują osoby wymienione w ust. 2 
w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca. 

4. Inkasenci opłaty miejscowej wymienieni w ust. 2 
otrzymują wynagrodzenie za inkaso opłaty w wy-
sokości 12% kwoty zainkasowanej. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/161/07 Rady Miej-
skiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2007r.  
w sprawie określenia wysokości dziennej stawki oraz 
zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie 
Gminy Świebodzin (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Lubuskiego Nr 135, poz. 1931). 

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

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 

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

2023 
 

UCHWAŁA NR XXVI/316/08 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru, określenia wzoru formularzy oraz zwol-

nień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 
ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12 i 13, art. 7 ust. 3 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje : 

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nie-
ruchomości. 

1. Od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
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kowania w ewidencji gruntów i budynków od 
1m2 powierzchni - 0,69zł; 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha po-
wierzchni - 3,84zł; 

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1m2 powierzchni - 0,22zł. 

2. Od budynków lub ich części: 

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

2) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej, od 1m2 powierzchni użytkowej 
- 19,44zł; 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym, od 1m2 powierzchni użytkowej 
- 9,11zł; 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych, od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,95zł; 

5) pozostałych, w tym:   

a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego, od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 4,86zł, 

b) inne (np. budynki gospodarcze, komórki go-
spodarcze itp.),od 1m2 powierzchni użytko-
wej, w tym: 

- miasto - 4,86zł, 

- wieś - 4,00zł; 

6) od 1m2 powierzchni użytkowej garaży - 6,55zł, 
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej; 

7) wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wy-
poczynkowe (domki letniskowe), od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 6,64zł. 

3. Od budowli lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich 
wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 
i ust. 3 – 7 ustawy o opłatach i podatkach lokal-
nych. 

§ 2. 1. Zarządza się pobór podatku od nieru-
chomości od osób fizycznych zamieszkałych na tere-
nie wiejskim Gminy Świebodzin. 

2. Określenie inkasentów oraz wysokość wy-
nagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała 

Nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 
28 lutego 2007r. w sprawie określenia inkasentów 
i wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Lubuskiego Nr 21, poz. 313). 

§ 3. Określa się wzory formularzy: 

1) informacja w sprawie podatku od nierucho-
mości od osób fizycznych, wzór IN -1, stano-
wiąca załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) deklaracja na podatek od nieruchomości od 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
wymienionych w art. 6 ust. 9 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych, wzór DN - 1, sta-
nowiąca załącznik Nr 2 do uchwały. 

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

1) przeznaczone na komunalne potrzeby kultury, 
kultury fizycznej i sportu i opieki społecznej; 

2) będące własnością Gminy Świebodzin prze-
znaczone na cele ochrony przeciwpożarowej; 

3) zajęte na zieleńce komunalne, parki komunal-
ne, komunalne cmentarze i komunalne domy 
pogrzebowe; 

4) zajęte na komunalne wysypiska; 

5) dzierżawione od jednostki samorządu teryto-
rialnego na cele rekreacyjne, ogródki przydo-
mowe lub pod uprawę warzyw, których łączna 
powierzchnia nie przekracza 250m2 z wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej; 

6) lokale socjalne znajdujące się w gminnym za-
sobie mieszkaniowym; 

7) będące własnością gminy, nie oddane innym 
podmiotom w użytkowanie wieczyste lub po-
siadanie zależne.   

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/159/07 Rady Miej-
skiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2007r.  
w sprawie: określenia wysokości stawek, zarządzenia 
poboru, określenia wzoru formularzy oraz zwolnień 
w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świe-
bodzin (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskie-
go Nr 135, poz. 1929). 

§ 7. 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 podaniu do publicznej wia-
domości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicz-
nych na terenie Gminy Świebodzin. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVI/316/08 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 28 listopada 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVI/316/08 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 28 listopada 2008r. 
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2024 
 

UCHWAŁA NR XXVI/317/08 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 28 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie  

Gminy Świebodzin 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8  
i art. 10 ust. 1 i 2 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 na-
stępuje: 

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

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 572,12zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 7,5 tony włącznie  
- 688,40zł, 

c) powyżej 7,5 tony do 9 ton włącznie - 974,46zł, 

d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  - 1.100,00zł. 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. 

 
Tabela Nr 1 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

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

równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 1.203,93 1.260,52 
13 14 1.260,52 1.319,17 
14 15 1.319,17 1.375,77 
15  1.375,77 1.444,71 

Trzy osie 
12 17 1.433,39 1.489,99 
17 19 1.433,39 1.489,99 
19 21 1.433,39 1.489,99 
21 23 1.433,39 1.489,99 
23 25 1.489,99 1.811,04 
25  1.489,99 1.811,04 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.433,39 1.489,99 
25 27 1.433,39 1.489,99 
27 29 1.433,39 1.739,01 
29 31 1.902,62 2.658,22 
31  1.902,62 2.658,22 

 
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.604,21zł. 

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów równej lub wyższej niż 12 ton. 
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Tabela Nr 2 
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 1.833,67 1.892,33 
18 25 1.892,33 1.948,92 
25 31 1.948,92 2.006,55 
31  2.054,61 2.054,61 

Trzy osie 
12 40 2.063,14 2.080,58 
40  2.120,76 2.658,22 

 
5. Od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą: 

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 253,13zł. 

6. Od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton. 

 
Tabela Nr 3 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów:  

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

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 298,41 360,15 
18 25 298,41 360,15 
25  360,15 653,41 

Dwie osie 
12 28 526,84 572,12 
28 33 711,03 974,46 
33 38 974,46 1.489,99 
38  1.319,17 1.948,92 

Trzy osie 
12 38 802,62 1.088,68 
38  1.088,68 1.489,99 

 
7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc 

do siedzenia: 

a) mniej niż 15 miejsc - 572,12zł, 

b) 15 miejsc, ale mniej niż 30 miejsc - 916,83zł, 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.788,40zł. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/163/07 Rady Miej-
skiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2007r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na terenie Gminy Świe-
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bodzin (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskie-
go Nr 135, poz. 1933). 

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

nia 2009r. oraz podlega podaniu do publicznej wia-
domości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicz-
nych na terenie Gminy Świebodzin. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 

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

 

2025 
 

UCHWAŁA NR XXVII/36/08 
RADY GMINY OTYŃ 

 
z dnia 1 grudnia 2008r. 

 
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej 

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

§ 1. Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej 
przy sprzedaży: 

- z samochodu osobowego, dostawczego 
do 2,5t - 11zł, 

- przy cmentarzach - 11zł, 

- z ciągników, samochodów dostawczych 
- 42zł. 

§ 2. 1. Na inkasentów opłaty targowej wyzna-
cza się sołtysów poszczególnych wsi. 

2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa 
odrębna uchwała. 

3. Opłatę można wnosić w kasie Urzędu Gminy 
lub na rachunek bankowy w dniu sprzedaży towa-
rów. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/53/07 Rady Gmi-
ny w Otyniu z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie opła-
ty targowej na obszarze gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodnicząca Rady 
Małgorzata Filipiak 

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

 

2026 
 

UCHWAŁA NR XXVII/37/08 
RADY GMINY OTYŃ 

 
z dnia 1 grudnia 2008r. 

 
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Otyń 

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

§ 1. Wprowadza się na obszarze Gminy Otyń 
opłatę od posiadania psów. 

§ 2. Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 
rocznie: 

- od jednego psa - 11zł, 

- od każdego następnego - 6zł. 

§ 3. 1. W przypadku powstania lub wygaśnięcia 
obowiązku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza 
się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym 
nie istniał obowiązek tej zapłaty. 
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2. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów 
w drodze inkasa przez sołtysów do dnia 31 marca 
każdego roku, albo w terminie 14 dni od nabycia 
psa. 

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa 
odrębna uchwała. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/54/07 Rady Gmi-
ny w Otyniu z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie opła-
ty od posiadania psów na obszarze gminy. 

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodnicząca Rady 
Małgorzata Filipiak 

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

 

2027 
 

UCHWAŁA NR XXVII/38/08 
RADY GMINY OTYŃ 

 
z dnia 1 grudnia 2008r. 

 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 10 ust. 1, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w związku z obwiesz-
czeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych po-
datków i opłat lokalnych (M. P. z dnia 14 sierpnia 
2008r. Nr 59, poz. 531) i obwieszczeniem Ministra 
Finansów z 13 października 2008r. w sprawie sta-
wek podatku od środków transportowych obowią-
zujących w 2009r. (M. P. z dnia 20 października 
2008r. Nr 78, poz. 692) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych 
wynoszą: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5t do 5,5t włącznie - 453zł, 

b) powyżej 5,5t do 9t włącznie - 593zł, 

c) powyżej 9t i poniżej 12t - 800zł; 

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

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

a) od 3,5t i poniżej 12t - 940zł; 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton, stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 
do uchwały; 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego: 

a) od 7t i poniżej 12t - 705zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego, stawki podatkowe określa za-
łącznik Nr 3 do uchwały; 

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

a) mniejszej niż 30 miejsc - 950zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.200zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/55/07 Rady Gmi-
ny w Otyniu z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od środków transpor-
towych na terenie Gminy Otyń. 

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

Przewodnicząca Rady 
Małgorzata Filipiak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVII/38/08 

Rady Gminy Otyń 
z dnia 1 grudnia 2008r. 

 

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej łub wyższej niż 12 ton 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa cał-
kowita w tonach 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia  
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.100 1.420 
13 14 1.420 1.670 
14 15 1.670 1.710 
15  1.710 1.710 

Trzy osie 
12 17 1.100 1.420 
17 19 1.420 1.670 
19 21 1.670 1.710 
21 23 1.710 1.840 
23 25 1.840 1.860 
25  1.860 1.906 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.640 1.740 
25 27 1.740 1.830 
27 29 1.830 1.950 
29 31 1.950 2.590 
31  1.950 2.590 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXVII/38/08 
Rady Gminy Otyń 

z dnia 1 grudnia 2008r. 
 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów rów-

nej lub wyższej niż 12 ton 
 

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

(w tonach 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia  
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.180 1.210 
18 25 1.210 1.330 
25 31 1.330 1.550 
31  1.550 2.045 
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1 2 3 4 
Trzy osie 

12 40 1.550 2.080 
40  2.080 2.650 

 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXVII/38/08 

Rady Gminy Otyń 
z dnia 1 grudnia 2008r. 

 

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

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 

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

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 850 890 
18 25 890 980 
25  980 1.250 

Dwie osie 
12 28 900 930 
28 33 930 1.050 
33 38 1.050 1.404 
38  1.404 1.795 

Trzy osie 
12 38 1.150 1.230 
38  1.230 1.398 

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

 

2028 
 

UCHWAŁA NR XXVII/39/08 
RADY GMINY OTYŃ 

 
z dnia 1 grudnia 2008r. 

 

w sprawie ustalenia 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 z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co na-
stępuje: 

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości: 

1. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych lub ich części - 0,50zł. 

2. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej - 15,50zł. 

3. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-
riałem siewnym - 8,00zł. 

4. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
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wotnych - 4,00zł. 

5. Od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych 
budynków lub ich części, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizację pożytku publicz-
nego - 4,00zł. 

6. Od budowli - 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7. 

7. Od gruntów: 

a) od 1m2powierzchni związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków - 0,60zł, 

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

c) od 1m2 powierzchni pozostałych w tym za-
jętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego - 0,20zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/214/05 Rady 
Gminy w Otyniu z dnia 25 listopada 2005r. w spra-
wie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodnicząca Rady 
Małgorzata Filipiak 

 

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

2029 
 

UCHWAŁA NR XXII/115/08 
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE 

 
z dnia 3 grudnia 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedno-
lity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z później-
szymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się od 1 stycznia 2009r. następu-
jące roczne stawki podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy Babimost: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,68zł od 1m2 powierzchni, 

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

c) pozostałych:  

- łącznej powierzchni do 10.000m2 - 0,16zł 
od 1m2 powierzchni, 

- łącznej powierzchni powyżej 10.000m2  

- 0,37zł od 1m2 powierzchni, 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publiczne-

go przez organizacje pożytku publiczne-
go - 0,37zł od 1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części 

a) mieszkalnych - 0,52zł od 1m2 pow. użytk., 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 18,40zł od 1m2 

pow. użytk., 

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

pow. użytk., 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 4,01zł od 1m2 pow. użytk., 

e) pozostałych: 

- łącznej powierzchni do 130m2 - 3,67zł od 
1m2 pow. użytk., 

- łącznej powierzchni powyżej 130m2 - 6,64zł 
od 1m2 pow. użytk., 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publiczne-
go - 6,64zł od 1m2 pow. użytk., 
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f) letniskowych - 6,64zł od 1m2 pow. użytk.; 

3) od budowli - 2% ich wartości. 

2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7 
ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku od nierucho-
mości: 

1) grunty, budynki lub ich części i budowle zaj-
mowane przez jednostki budżetowe i zakłady 
budżetowe powiązane z budżetem gminy z wy-
jątkiem budynków lub ich części wynajętych 
innym podmiotom na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej; 

2) 45% powierzchni budynków, o których mowa 
w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. e, tiret pierwsze; 

3) grunty, budynki i budowle mienia komunal-
nego służące ustawowym zadaniom gminy; 

4) nieruchomości stanowiące mienie komunalne, 
które nie zostały oddane w najem, dzierżawę 
lub użyczenie. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/65/07 Rady Miej-
skiej w Babimoście z dnia 13 grudnia 2007r. w spra-
wie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości. 

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

Przewodniczący Rady 
Henryk Paciejewski 

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

2030 
 

UCHWAŁA NR XXII/116/08 
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE 

 
z dnia 3 grudnia 2008r. 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
 

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

§ 1. Ustala się od 1 stycznia 2009r. roczne stawki 
podatku od środków transportowych na terenie 
Gminy Babimost: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 599zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 959zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  - 1.199zł; 

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

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  
- 1.439zł; 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton, stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 
do niniejszej uchwały; 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego - 959zł; 

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

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

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.439zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.918zł 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/66/07 Rady Miej-
skiej w Babimoście z dnia 13 grudnia 2007r. w spra-



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                             poz. 2030 
Województwa Lubuskiego Nr 130 
 

 

9489 

wie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
 

od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 
Henryk Paciejewski 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXII/116/08 
Rady Miejskiej w Babimoście 

z dnia 3 grudnia 2008r. 
 

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

za równoważne 

inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 15 1.911 2.041 
15  2.158 2.158 

Trzy osie 
12 17 2.038 2.158 
17 19 2.158 2.278 
19 21 2.278 2.398 
21 23 2.613 2.691 
23 25 2.613 2.691 
25  2.691 2.691 

Cztery osie i więcej 
12 25 2.158 2.278 
25 27 2.613 2.691 
27 29 2.613 2.691 
29 31 2.691 2.691 
31  2.691 2.691 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXII/116/08 
Rady Miejskiej w Babimoście 

z dnia 3 grudnia 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 pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym  

za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 18 1.797 1.978 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                      poz. 2030, 2031 
Województwa Lubuskiego Nr 130 
 

 

9490 

1 2 3 4 
18 25 1.918 2.076 
25 31 2.080 2.080 
31  2.080 2.080 

Trzy osie 
12 40 2.080 2.080 
40  2.691 2.691 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXII/116/08 
Rady Miejskiej w Babimoście 

z dnia 3 grudnia 2008r. 
 

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

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

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 1.199 1.199 
18 25 1.199 1.199 
25  1.439 1.439 

Dwie osie 
12 23 1.199 1.199 
23 28 1.439 1.439 
28 33 1.645 1.645 
33 38 1.645 1.645 
38  1.918 2.080 

Trzy osie 
12 38 1.439 1.544 
38  2.038 2.080 

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

2031 
 

UCHWAŁA NR XXII/117/08 
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE 

 
z dnia 3 grudnia 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) art. 15 ust. 1, 2, 3 i art. 19 pkt 1 
lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst 
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmia-

nami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się od 1 stycznia 2009r. dzienne staw-
ki opłaty targowej na terenie Gminy Babimost przy 
sprzedaży z samochodu osobowego, dostawcze-
go, przyczepy, platformy lub stanowiska w wysoko-
ści: 
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1) za zajęcie do 1m2 powierzchni targowiska - 8zł; 

2) za zajęcie od 1m2 do 10m2 powierzchni targo-
wiska - 30zł; 

3) za zajęcie powyżej 10m2 powierzchni targowi-
ska - 42zł. 

2. Opłata targowa obowiązuje na targowisku 
miejskim oraz na terenie wsi w miejscach, w któ-
rych prowadzony jest handel. 

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w dro-
dze inkasa. Opłatę targową uiszcza się do kasy Urzę-
du Miejskiego. 

2. Opłatę targową na terenie wsi pobierają soł-
tysi, których wyznacza się na inkasentów. 

3. Ustala się sołtysom wynagrodzenie za inka-
so w wysokości 30% od pobranych kwot. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/67/07 Rady Miej-
skiej w Babimoście z dnia 13 grudnia 2007r. w spra-
wie określenia wysokości opłaty targowej oraz spo-
sobu jej pobierania. 

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

Przewodniczący Rady 
Henryk Paciejewski 

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

 

2032 
 

UCHWAŁA NR XXII/118/08 
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE 

 
z dnia 3 grudnia 2008r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 rok 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopa- 
da 1984r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U.  
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogło-
szoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 17 października 2008r. w spra-
wie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2008r. (M. P. Nr 81, poz. 717)  

z kwoty 55,80zł za 1 kwintal do kwoty 43zł za 1 kwin-
tal. 

§ 2. Obniżona cena skupu żyta przyjęta zostanie 
do obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2009.  

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

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

Przewodniczący Rady 
Henryk Paciejewski 

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

2033 
 

UCHWAŁA NR XXIV/170/08 
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU 

 
z dnia 4 grudnia 2008r. 

 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo- 
 

rządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1, ust. 2 i 4, 
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art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych1 (jedn. tekst Dz. U.  
z 2006r. Nr 121, poz.844 ze zmianami) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków od 1m2 powierzchni - 0,65zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha 
powierzchni - 3,76zł, 

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

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 0,51zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 18,61zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 9,04zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej 
- 3,75zł, 

e) zajętych na prowadzenie działalności w za-
kresie kultury, kultury fizycznej i sportu, 
opieki społecznej, przeciwdziałania alkoho-
lizmowi, bezpieczeństwa publicznego i och-
rony przeciwpożarowej od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 3,57zł, 

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej, statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - 4,71zł, 

g) od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej  
- 6,43zł; 

3) od budowli: 

a) służących do odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków, rurociągów i przewodów sieci 

rozdzielczej wody, stacje uzdatniania wody 
– 0,3% ich wartości określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7, 

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

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) zwalnia się grunty, budynki i ich części oraz 
budowle i ich części, będące własnością gmi-
ny, z wyjątkiem będących w posiadaniu pod-
miotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3  
i 4; 

2) budynki, budowle i grunty lub ich części bę-
dące we władaniu jednostek budżetowych, in-
stytucji kultury i zakładu budżetowego Gminy 
Jasień, z wyjątkiem budynków, budowli i grun-
tów lub ich części wydzierżawionych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej; 

3) grunty i budynki zajęte na zieleńce komunal-
ne i cmentarze; 

4) nieruchomości zajęte na potrzeby straży po-
żarnych. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XII/68/07 Rady Miej-
skiej w Jasieniu z dnia 7 listopada 2007r. w spra-
wie wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz uchwała Nr XIII/70/07 Rady Miejskiej w Jasie-
niu z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zmian uch-
wały Nr XII/68/07 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 
7 listopada 2007r. w sprawie wysokości stawek po-
datku od nieruchomości. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Piotr Karalus 

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

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

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

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - do-
tyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej –wydanie specjalne. 
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2034 
 

POROZUMIENIE 
 

z dnia 25 listopada 2008r. 
 

zawarte w Gorzowie Wlkp. pomiędzy: 

Miastem Gorzowem Wlkp., ul. Sikorskiego 3 - 4, 
66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowanym przez Pre-
zydenta - Tadeusza Jędrzejczaka, 

a  

Miastem i Gminą Barlinek, reprezentowaną przez 
Burmistrza - Zygmunta Siarkiewicza,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Ewy Pa-
trzałek. 

Na podstawie uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
Nr V/60/07 z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie wyra-
żenia zgody na współdziałanie w 2008r. z samo-
rządami gmin w zakresie postępowania z osobami 
nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają po-
wód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach 
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają 
zdrowiu lub życiu innych osób zawarto porozumie-
nie o następującej treści: 

§ 1. Miasto i Gmina Barlinek powierza a Miasto 
Gorzów Wlkp. przyjmuje do wykonania zadanie po-
legające na zapewnieniu osobom uprawnionym na 
podstawie odrębnych przepisów, możliwość dopro-
wadzania osób znajdujących się w stanie nietrzeź-
wości z terenu Miasta i Gminy Barlinek do Izby 
Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp., będącą jednostką 
organizacyjną miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2008. 

§ 2. Izba będzie podejmować w stosunku do 
przyjętych osób działania przewidziane w rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. w spra-
wie trybu doprowadzania i zwalniania osób w stanie 
nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i pla-
cówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, w - Izba, w szczególności: 

a) zapewnienie miejsca w placówce, 

b) stworzenie odpowiednich warunków sani-
tarno - higienicznych, 

c) zapewnienie podczas pobytu opieki lekar-
skiej, 

d) podejmowanie działań profilaktycznych przez 
psychologa zatrudnionego w placówce po-
legających na: 

- informowaniu o szkodliwości nadużywa-
nia napojów alkoholowych, 

- informowaniu o metodach leczenia uza-
leżnień, 

- motywowaniu do poddania się leczeniu 
odwykowemu, 

- informowaniu o ruchach samopomocy. 

§ 3. Środki przekazane na mocy niniejszego po-
rozumienia środki finansowe, zostaną wykorzysta-
ne na bieżące funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień  
i pokrycie rzeczywistych kosztów pobytu osób będą-
cych w stanie nietrzeźwości, doprowadzonych z te-
renu Miasta i Gminy Barlinek. 

§ 4. 1. Strony ustalają, że Miasto i Gmina Bar-
linek zobowiązuje się do pokrycia bezpośredniego 
kosztu pobytu każdego pacjenta, umieszczonego 
w Izbie Wytrzeźwień, a doprowadzonego z jej ob-
szaru administracyjnego przez organy uprawnione 
na podstawie odrębnych przepisów.  

2. Strony przyjmują, że średni bezpośredni koszt 
pobytu pacjenta w Izbie Wytrzeźwień wynosi 155zł 
od osoby i jest wyliczony w oparciu o wykonanie 
budżetu Izby Wytrzeźwień w dniu 31 grudnia 2007r., 
pomniejszone o dochody uzyskane w tym okresie  
i rzeczywistą ilość pacjentów przyjętych w roku 
2007.  

§ 5. 1. Rozliczenie dotacji zostanie przekazane 
Miastu i Gminie Barlinek w terminie do dnia 31 mar-
ca 2009r.  

2. Nie przedłożenie rozliczenia zgodnie z posta-
nowieniem ust. 1 będzie stanowiło nie wykonanie 
umowy, co rodzi obowiązek zwrotu pełnej kwoty 
dotacji. Należna kwota winna być przekazana w ter-
minie 7 dni liczonych od daty określonej w ust. 1.  

3. Wynikające z rozliczenia niewykorzystane 
środki podlegają zwrotowi na konto budżetu gmi-
ny w terminie 7 dni liczonych od daty określonej  
w ust. 1 na konto Nr 34 8355 0009 0000 0387 2000 
0016. 

5. Wydatkowanie środków na inny cel niż okre-
ślony w § 2 porozumienia rodzi obowiązek zwrotu 
całej kwoty w terminie 7 dni liczonych od daty okre-
ślonej w ust. 1 na konto budżetu gminy. 

6. Nie spełnienie warunków ujętych w ust. 1 - 4 
niniejszego porozumienia powoduje konsekwen-
cje wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.  
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114 z dnia  
25 stycznia 2005r. z późn. zm.). 

§ 6. Strony zgodnie ustalają, że na realizację 
zadania określonego w §§ 1 - 2 porozumienia Mia-
sto i Gmina Barlinek przekaże w terminie 14 dni od 
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daty wejścia w życie porozumienia dotację w kwo-
cie 3.000zł na rachunek bankowy GBS Gorzów Wlkp. 
Nr 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003. 

§ 7. Wszystkie zmiany porozumienia wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. Porozumienie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Wojewody Lubuskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od publikacji. 

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

2035 
 

POROZUMIENIE 
 

z dnia 25 listopada 2008r. 
 

zawarte w Gorzowie Wlkp. pomiędzy: 

Miastem Gorzowem Wlkp., ul. Sikorskiego 3 - 4, 
66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowanym przez Pre-
zydenta - Tadeusza Jędrzejczaka, 

a  

Gminą Międzyrzecz, reprezentowaną przez Krzysz-
tofa Solarkiewicza - Zastępcę Burmistrza Między-
rzecza,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Kamili 
Anioł - Szymańaskiej. 

Na podstawie uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
Nr V/60/07 z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie wyra-
żenia zgody na współdziałanie w 2008r. z samo-
rządami gmin w zakresie postępowania z osobami 
nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają po-
wód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach 
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają 
zdrowiu lub życiu innych osób zawarto porozumie-
nie o następującej treści: 

§ 1. Miasto Międzyrzecz powierza a Miasto Go-
rzów Wlkp. przyjmuje do wykonania zadanie po-
legające na zapewnieniu osobom uprawnionym 
na podstawie odrębnych przepisów, możliwość 
doprowadzania osób znajdujących się w stanie 
nietrzeźwości z terenu Miasta i Gminy Międzyrzecz 
do Izby Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp., będącą 
jednostką organizacyjną miasta Gorzowa Wlkp.  
w roku 2008. 

§ 2. Izba będzie podejmować w stosunku do 
przyjętych osób działania przewidziane w rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. w spra-
wie trybu doprowadzania i zwalniania osób w stanie 
nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i pla-
cówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, w - Izba, w szczególności: 

a) zapewnienie miejsca w placówce, 

b) stworzenie odpowiednich warunków sani-
tarno - higienicznych, 

c) zapewnienie podczas pobytu opieki lekar-
skiej, 

d) podejmowanie działań profilaktycznych przez 
psychologa zatrudnionego w placówce po-
legających na: 

- informowaniu o szkodliwości nadużywa-
nia napojów alkoholowych, 

- informowaniu o metodach leczenia uza-
leżnień, 

- motywowaniu do poddania się leczeniu 
odwykowemu, 

- informowaniu o ruchach samopomocy. 

§ 3. Środki przekazane na mocy niniejszego po-
rozumienia środki finansowe, zostaną wykorzysta-
ne na bieżące funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień  
i pokrycie rzeczywistych kosztów pobytu osób będą-
cych w stanie nietrzeźwości, doprowadzonych z te-
renu Miasta i Gminy Międzyzrecz. 

§ 4. 1. Strony ustalają, że Miasto i Gmina Mię-
dzyrzecz zobowiązuje się do pokrycia bezpośred-
niego kosztu pobytu każdego pacjenta, umieszczo-
nego w Izbie Wytrzeźwień, a doprowadzonego z jej 
obszaru administracyjnego przez organy upraw-
nione na podstawie odrębnych przepisów.  

2. Strony przyjmują, że średni bezpośredni koszt 
pobytu pacjenta w Izbie Wytrzeźwień wynosi 155zł 
od osoby i jest wyliczony w oparciu o wykonanie 
budżetu Izby Wytrzeźwień w dniu 31 grudnia 2007r., 
pomniejszone o dochody uzyskane w tym okresie  
i rzeczywistą ilość pacjentów przyjętych w roku 
2007.  

§ 5. 1. Rozliczenie dotacji zostanie przekazane 
Miastu i Gminie Międzyrzecz w terminie do dnia 
31 marca 2009r.  

2. Nie przedłożenie rozliczenia zgodnie z posta-
nowieniem ust. 1 będzie stanowiło nie wykonanie 
umowy, co rodzi obowiązek zwrotu pełnej kwoty 
dotacji. Należna kwota winna być przekazana w ter-
minie 7 dni liczonych od daty określonej w ust. 1.  
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3. Wynikające z rozliczenia niewykorzystane 
środki podlegają zwrotowi na konto budżetu gmi-
ny w terminie 7 dni liczonych od daty określonej  
w ust. 1 na konto Nr 57 2030 0045 1110 0000 0129 
8200. 

5. Wydatkowanie środków na inny cel niż okre-
ślony w § 2 porozumienia rodzi obowiązek zwrotu 
całej kwoty w terminie 7 dni liczonych od daty okre-
ślonej w ust. 1 na konto budżetu gminy. 

6. Nie spełnienie warunków ujętych w ust. 1 - 4 
niniejszego porozumienia powoduje konsekwen-
cje wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.  
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan-

sów publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114 z dnia  
25 stycznia 2005r. z późn. zm.). 

§ 6. Strony zgodnie ustalają, że na realizację 
zadania określonego w §§ 1 - 2 porozumienia Mia-
sto i Gmina Międzyrzecz przekaże w terminie 14 dni 
od daty wejścia w życie porozumienia dotację  
w kwocie 4.400zł na rachunek bankowy GBS Gorzów 
Wlkp. Nr 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003. 

§ 7. Wszystkie zmiany porozumienia wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. Porozumienie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Wojewody Lubuskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od publikacji. 

 
=================================================================================== 
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POROZUMIENIE NR 160/08 
 

z dnia 25 listopada 2008r. 
 

zawarte w Gorzowie Wlkp. pomiędzy: 

Miastem Gorzowem Wlkp., ul. Sikorskiego 3 - 4, 
66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowanym przez Pre-
zydenta - Tadeusza Jędrzejczaka, 

a  

Gminą Skwierzyna, reprezentowaną przez Burmi-
strza - Arkadiusza Piotrowskiego,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Zdzisławy 
Maląg. 

Na podstawie uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
Nr V/60/07 z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie wyra-
żenia zgody na współdziałanie w 2008r. z samo-
rządami gmin w zakresie postępowania z osobami 
nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają po-
wód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach 
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają 
zdrowiu lub życiu innych oraz uchwały Nr VIII/75/07 
Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca 
2007r. w sprawie wyrażenia zgody na współdzia-
łanie z samorządem Miasta Gorzowa Wielkopol-
skiego w zakresie postępowania z osobami nie-
trzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód 
do zgorszenia, znajdują się okolicznościach zagra-
żających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdro-
wiu lub życiu innych osób zawarto porozumienie  
o następującej treści: 

§ 1. Miasto Skwierzyna powierza a Miasto Go-
rzów Wlkp. przyjmuje do wykonania zadanie polega-
jące na zapewnieniu osobom uprawnionym na 
podstawie odrębnych przepisów, możliwość dopro-
wadzania osób znajdujących się w stanie nietrzeź-
wości z terenu Miasta Skwierzyna do Izby Wytrzeź-

wień w Gorzowie Wlkp., będącą jednostką organiza-
cyjną miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2008. 

§ 2. Izba będzie podejmować w stosunku do 
przyjętych osób działania przewidziane w rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. w spra-
wie trybu doprowadzania i zwalniania osób w stanie 
nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i pla-
cówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, w - Izba, w szczególności: 

a) zapewnienie miejsca w placówce, 

b) stworzenie odpowiednich warunków sani-
tarno - higienicznych, 

c) zapewnienie podczas pobytu opieki lekar-
skiej, 

d) podejmowanie działań profilaktycznych przez 
psychologa zatrudnionego w placówce po-
legających na: 

- informowaniu o szkodliwości nadużywa-
nia napojów alkoholowych, 

- informowaniu o metodach leczenia uza-
leżnień, 

- motywowaniu do poddania się leczeniu 
odwykowemu, 

- informowaniu o ruchach samopomocy. 

§ 3. Środki przekazane na mocy niniejszego po-
rozumienia środki finansowe, zostaną wykorzysta-
ne na bieżące funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień  
i pokrycie rzeczywistych kosztów pobytu osób będą-
cych w stanie nietrzeźwości, doprowadzonych z te-
renu Miasta Skwierzyna. 
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§ 4. 1. Strony ustalają, że Miasto Skwierzyna 
zobowiązuje się do pokrycia bezpośredniego kosztu 
pobytu każdego pacjenta, umieszczonego w Izbie 
Wytrzeźwień, a doprowadzonego z jej obszaru ad-
ministracyjnego przez organy uprawnione na pod-
stawie odrębnych przepisów.  

2. Strony przyjmują, że średni bezpośredni koszt 
pobytu pacjenta w Izbie Wytrzeźwień wynosi 155zł 
od osoby i jest wyliczony w oparciu o wykonanie 
budżetu Izby Wytrzeźwień w dniu 31 grudnia 2007r., 
pomniejszone o dochody uzyskane w tym okresie  
i rzeczywistą ilość pacjentów przyjętych w roku 
2007.  

§ 5. 1. Rozliczenie dotacji zostanie przekazane 
Miastu Skwierzyna w terminie do dnia 31 marca 
2009r.  

2. Nie przedłożenie rozliczenia zgodnie z posta-
nowieniem ust. 1 będzie stanowiło nie wykonanie 
umowy, co rodzi obowiązek zwrotu pełnej kwoty 
dotacji. Należna kwota winna być przekazana w ter-
minie 7 dni liczonych od daty określonej w ust. 1.  

3. Wynikające z rozliczenia niewykorzystane 
środki podlegają zwrotowi na konto budżetu gmi-
ny w terminie 7 dni liczonych od daty określonej  

w ust. 1 na konto Nr 86 8372 0008 0005 6166 2000 
0002. 

5. Wydatkowanie środków na inny cel niż okre-
ślony w § 2 porozumienia rodzi obowiązek zwrotu 
całej kwoty w terminie 7 dni liczonych od daty okre-
ślonej w ust. 1 na konto budżetu gminy. 

6. Nie spełnienie warunków ujętych w ust. 1 - 4 
niniejszego porozumienia powoduje konsekwen-
cje wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.  
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114 z dnia  
25 stycznia 2005r. z późn. zm.). 

§ 6. Strony zgodnie ustalają, że na realizację 
zadania określonego w §§ 1 - 2 porozumienia Mia-
sto Skwierzyna przekaże w terminie 14 od daty 
wejścia w życie porozumienia dotację w kwocie 
4.000zł na rachunek bankowy GBS Gorzów Wlkp.  
Nr 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003. 

§ 7. Wszystkie zmiany porozumienia wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. Porozumienie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Wojewody Lubuskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od publikacji. 
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