
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
           

               UCHWAŁY 
 
1921 - Nr XXIII/180/08 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 października 2008r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna na 
rok 2009 i zwolnienia od tego podatku…………………………………………………..…………………….  9120 

1922 - Nr XXIII/181/08 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 października 2008r. w sprawie stawek po-
datku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku…....  9122 

1923 - Nr XXIII/182/08 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 października 2008r. w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze 
Gminy Skwierzyna na rok 2009………………….………………………………………..…………………….  9124 

1924 - Nr XXIII/183/08 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 października 2008r. w sprawie ustalenia 
stawek opłat targowych…………………..………………………………………………..…………………….  9124 

1925 - Nr XXII/145/08 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 października 2008r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i dzia-
łalności gospodarczej w obrębie miasta Cybinka……………………………………...…………………….  9125 

1926 - Nr XXIV/190/08 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 października 2008r. w sprawie nadania nazw 
drogom wewnętrznym w Raculi………………………...………………………………..…………………….  9132 

1927 - Nr XXIV/191/08 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 października 2008r. w sprawie nadania 
nazwy drodze wewnętrznej w Drzonkowie……………………………………………..…………………….  9135 

1928 - Nr XXIV/192/08 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 października 2008r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szko-
łach prowadzonych przez Gminę Zielona Góra……………..……....………………………………..……...  9137 

1929 - Nr XXIX/235/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXX/346/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001r. w sprawie usta-
lenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz ustale-
nia granic ich obwodów……………………..……………………………………………..…………………….  9137 

1930 - Nr XXV/177/08 Rady Gminy Skąpe z dnia 31 października 2008r. w sprawie przyjęcia „Regula-
minu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Skąpe”..………………….…..…………………….  9138 

1931 - Nr XV/146/08 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych……………………………………………………..……………………………….....  9139 

1932 - Nr XXIX/159/08 Rady Gminy w Santoku z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych…………………………………………………………………………..………….....  9143 

1933 - Nr XXIV/299/08 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zaliczenia dróg 
do kategorii gminnych dróg publicznych i ustalenia ich przebiegu……………………………….…….....  9145 

1934 - Nr XXIV/126/08 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zaliczenia drogi do ka-
tegorii drogi gminnej…………..…………………………………………………………………………………  9147 

1935 - Nr XXXI/211/08 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zaliczenia ulic 
do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu....………………………………………...…………  9149 

1936 - Nr XXXVII/219/08 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zaliczenia 
drogi od ulicy Przyszłości do przyszłych terenów inwestycyjnych w Nowej Soli do kategorii dróg 
gminnych……………………………………………………………………………………….…………………..  9151 

1937 - Nr XXIV/187/08 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy 
Skwierzyna na rok 2009 i zwolnienia od tego podatku……………………………………………………..  9153 

1938 - Nr XXXII/214/08 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie 
Gminy Kożuchów……………………………………..….………………………………………………………..  9154 

1939 - Nr XXXII/215/08 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wysokości 
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku w Gminie Kożuchów……………..  9157 

 

                    Gorzów Wlkp., dnia 5 grudnia 2008r.              Nr 128 
 

TREŚĆ: 
Poz.: 
 



 

 

1940 - Nr XXXII/216/08 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wprowadze-
nia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Kożu-
chów……………………………………………………………………………………………………..…………..  9158 

1941 - Nr XXXII/218/08 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wy-
sokości, zasad pobierania opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta………………………………..  9158 

1942 - Nr XXVIII/49/08 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie inkas podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w formie łącznego zobowią-
zania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso..………...…………  9159 

1943 - Nr XXI/92/08 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009r……………………………………….…  9160 

1944 - Nr XXI/93/08 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.……………………………....…………  9160 

1945 - Nr XXI/94/08 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych………..…………………………………………....…………  9161 

1946 - Nr XXI/92/08 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości 
opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa…………………….…………....…………  9163 

1947 - Nr XXVI/174/08 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia 
opłaty za posiadanie psa……………………………………………………………………………....…………  9164 

1948 - Nr XXVI/175/08 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku 
dla Gminy Małomice…………………………………………………...……………………………....…………  9167 

1949 - Nr XXVI/176/08 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy 
Małomice w 2009r.…………………………………………..………………………………………....…………  9167 

1950 - Nr XXV/124/08 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego……………………………………….....…………  9168 

1951 - Nr XXV/125/08 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości……………………………………………………………….....…………  9168 

1952 - Nr XXV/126/08 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn…………….….....…………  9169 

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

 

1921 
 

UCHWAŁA NR XXIII/180/08 
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE 

 
z dnia 10 października 2008r. 

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

i Gminy Skwierzyna na rok 2009 i zwolnienia od tego podatku 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 3, art. 12, ust. 4 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwa-
la się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się następujące roczne stawki od 
środków transportowych: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
- 506zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 788zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  - 957zł; 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

 

 

 

 


