DZIENNIK URZĘDOWY
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Gorzów Wielkopolski, dnia 16 listopada 2009r.
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Uchwała Rady Miasta Gozdnica Nr XXIX/196/09 z dnia 30 września
2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Miejskiego w Gozdnicy.

7093

Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr XXXV/189/09 z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXIX/141/08 Rady Gminy
Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków
od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie
wysokości wynagrodzenia za inkaso.

7093

Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr XXXV/197/09 z dnia 23 października 2009r. w sprawie: wysokości opłaty stawki targowej

7094

Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr XXXV/198/09 z dnia 23 października 2009r. w sprawie wysokości opłaty stawki miejscowej

7094

Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr XXXV/199/09 z dnia 23 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

7095

Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr XXXV/200/09 z dnia 23 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy
Nowa Sól.

7096

Uchwała Rady Gminy Żagań Nr XXXII/223/09 z dnia 28 października
2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

7098

Uchwała Rady Gminy Żagań Nr XXXII/224/09 z dnia 28 października
2009r. w sprawie zmiany w uchwałę Nr XIX/146/08 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2008r. w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości.

7099

Uchwała Rady Gminy Żagań Nr XXXII/225/09 z dnia 28 października
2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów

7100

Uchwała Rady Gminy Żagań Nr XXXII/226/09 z dnia 28 października
2009r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty od posiadania psów oraz wysokości
wynagradzania inkasentów

7100

Uchwała Rady Gminy Żagań Nr XXXII/227/09 z dnia 28 października
2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych dla Gminy Żagań

7101

Uchwała Rady Gminy Żagań Nr XXXII/229/09 z dnia 28 października
2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek
rolny, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek
leśny oraz załączników do tych informacji i deklaracji

7103

Uchwała Rady Gminy Santok Nr XLIV/250/09 z dnia 29 października
2009r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
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Uchwała Rady Gminy Santok Nr XLIV/251/09 z dnia 29 października
2009r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego
jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2010 rok na obszarze
Gminy Santok.

7129

Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr XXXV/281/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości

7129

Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr XXXV/282/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.

7130

Uchwała Rady Gminy Żary Nr XXIV/211/09 z dnia 29 października
2009r. w sprawie wysokości, zwolnień i zasad poboru podatku od
nieruchomości, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej na terenie Gminy Żary.

7132

Uchwała Rady Gminy Bledzew Nr XXXIX/278/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie: opłaty od posiadania psów

7133

Uchwała Rady Gminy Bledzew Nr XXXIX/279/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie: podatku od środków transportowych

7134

Uchwała Rady Gminy Bledzew Nr XXXIX/280/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie: podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz
zwolnień od podatku

7136

Uchwała Rady Gminy Bledzew Nr XXXIX/281/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia
poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia
wynagrodzenia za inkaso

7138

Uchwała Rada Miejska w Kożuchowie Nr XLVIII/315/09 z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru
podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

7139

Uchwała Rada Miejska w Kożuchowie Nr XLVIII/316/09 z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru
opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

7140

Uchwała Rady Gminy Bojadła Nr XIX/135/09 z dnia 3 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od podatku na rok 2010.

7140

Uchwała Rady Gminy Bojadła Nr XIX/136/09 z dnia 3 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków
transportowych w roku 2010

7141

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr XXV/147/09 z dnia 3 listopada
2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego

7144

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr XXV/148/09 z dnia 3 listopada
2009r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz
zwolnień z tych podatków

7144

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr XXV/149/09 z dnia 3 listopada
2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie gminy

7145

Uchwała Rady Gminy w Deszcznie Nr XXXVII/271/09 z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2010 roku

7147

Uchwała Rady Gminy w Deszcznie Nr XXXVII/272/09 z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych

7148
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Poz. 1600,1601

1600
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UCHWAŁA NR XXIX/196/09
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 30 września 2009r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Miejskiego w Gozdnicy
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Świadczenia Przedszkola Miejskiego
w Gozdnicy, zwanego dalej: "przedszkolem", wykraczające poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego są odpłatne.
2. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów
prawnych) za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego obejmujące koszty prowadzenia
następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych
oraz dydaktycznych:
1) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój
umysłowy dziecka;
2) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem;
3) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy
dziecka;
4) zabawy tematyczne wspomagające
emocjonalny i społeczny dziecka;

rozwój

3. Opłata za świadczenia, o których mowa
w ust. 2, wynosi miesięcznie 4,5% minimalnego
wynagrodzenia za pracę i jest zaokrąglana w dół do
pełnych złotych.
4. Opłata, o której mowa w ust. 3 w przypadku
uczęszczania do przedszkola rodzeństwa ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko, zaś za każde następne jest niepobierana.
5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, zapisu do lub wypisu dziecka z przedszkola
w trakcie miesiąca opłata nie podlega zwrotowi.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/89/04 Rady Miejskiej w Gozdnicy z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie
odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego Nr 47, poz. 867 oraz z 2008r. Nr 2,
poz. 40, Nr 18, poz. 442 i Nr 133, poz. 2091).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Anna Kulczyńska

5) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne i teatralne uzdolnienia dzieci;
6) przygotowywanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych i okolicznościowych organizowanych na terenie Gozdnicy.
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UCHWAŁA NR XXXV/189/09
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 23 października 2009r.
w sprawie zmian do Uchwały Nr XXIX/141/08 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów
do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz. U. z 2002
Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 2 ust. 1 w tabeli poz. 13 wyżej wymienionej uchwały wprowadza się następującą zmianę:
skreśla się:
"Przyborów: Danuta Dolna - 5,0%"
i wpisuje się
"Przyborów: Grażyna Kasperska - 5,0%"
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 1601,1602,1603

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Matusewicz
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UCHWAŁA NR XXXV/197/09
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 23 października 2009r.
w sprawie: wysokości opłaty stawki targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz
art. 15, art. 19 pkt. 1 lit. a, pkt. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze
zm.) uchwala się, co następuje:

wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od
nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej
oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 1. Opłatę targowa pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 2. Wysokość stawki dziennej opłaty targowej
wynosi – 10,00zł.
§ 3. Opłatę pobiera się w dniu sprzedaży.
§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Do poboru opłaty w poszczególnych
wsiach wyznacza się inkasentów wskazanych
w uchwale Nr XXIX/141/08 Rady Gminy Nowa Sól
z
dnia
19
grudnia
2008
oraz
uchwały
Nr XXXV/189/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia
23 października 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIX/141/08 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie

§ 5. Za pobór opłaty targowej sołtysowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1/3 pobranej opłaty.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVII/133/08 z dnia
29 października 2008r. w sprawie wysokości opłaty
stawki targowej oraz uchwała Nr XXIX/143/08 Rady
Gminy Nowa Sól z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie
zmian do uchwały Nr XXVII/133/08 określającej wysokości opłaty stawki targowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, określona w niej stawka obowiązuje od roku podatkowego 2010.
Przewodniczący Rady
Marek Matusewicz
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UCHWAŁA NR XXXV/198/09
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 23 października 2009r.
w sprawie wysokości opłaty stawki miejscowej
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. 17
ust. 1 pkt 1, art. 19 pkt. 1 lit. b i art. 19 pkt. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Opłatę za każdy dzień pobytu w miejscowości Józefów od osób fizycznych przebywających
dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w wysokości – 1,50zł.

§ 2. Opłatę pobiera się w dniu zgłoszenia pobytu.
§ 3. Zarządza się pobór opłaty miejscowej od
osób fizycznych w miejscowości Józefów w drodze
inkasa. Do poboru opłaty wyznacza się kierownika
Ośrodka Wypoczynkowego w miejscowości Józefów Pana Ryszarda Majera. Za pobór opłaty przysługuje prowizja w wysokości 10% od pobranych
kwot.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/132/08 dnia
29 października 2008 w sprawie wysokości opłaty
stawki miejscowej oraz uchwała Nr XXIX/142/08
Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie zmian do uchwały Nr XXVII/132/08 dotyczącej wysokości opłaty stawki miejscowej.

Poz. 1603,1604

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa, określona w niej stawka obowiązuje od
roku podatkowego 2010.
Przewodniczący Rady
Marek Matusewicz
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UCHWAŁA NR XXXV/199/09
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 23 października 2009r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 5 ust. 1 i ust. 3, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości
rocznie:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części –
0,64zł od 1m² powierzchni użytkowej;
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej –
15,50zł od 1m² powierzchni użytkowej;
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
9,57zł od 1m ² powierzchni użytkowej;
4) od pozostałych budynków lub ich części
„ w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego” - 3,77zł od
1m ² powierzchni użytkowej;
5) od budynków letniskowych (zgodnie z pozwoleniem na budowę) z wyjątkiem związanych
z działalnością gospodarczą - 6,88zł od 1m²
powierzchni użytkowej;
6) od budynków lub ich części zajętych na garaże
z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 6,44zł od 1m² powierzchni użytkowej;
7) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16zł od
1m² powierzchni użytkowej;

8) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7;
9) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,68zł od 1m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04zł
od 1ha powierzchni
c) pozostałych „w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego” - 0,20zł od 1m² powierzchni;
10) Zarządza się pobór podatku od nieruchomości
od osób fizycznych w drodze inkasa. Do poboru
podatku wyznacza się sołtysów poszczególnych
wsi na terenie gminy. Za pobór podatku sołtysowi przysługuje prowizja w wysokości określonej uchwałą XXIX/141/08Rady Gminy Nowa
Sól z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej
oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz uchwała Nr XXXV/189/09 z dnia
23 października 2009r. w sprawie zmian do
uchwały Nr XXXIX/141/08 Rady Gminy Nowa
Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/134/08 z dnia
29 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009
oraz uchwała Nr XXIX/144/08 Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany do

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 125

– 7096 –

uchwały Nr XXVII/134/08 dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2009

Poz. 1604,1605

wództwa Lubuskiego a określone w niej stawki podatkowe obowiązują w roku podatkowym 2010.
Przewodniczący Rady
Marek Matusewicz

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje160 4
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UCHWAŁA NR XXXV/200/09
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 23 października 2009r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
na terenie Gminy Nowa Sól
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz
art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, ze
zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
503,00zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 840,00zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.004,00zł;
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia –
stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do
uchwały;

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą,
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
1.004,00zł;
6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – stawki podatkowe określa załącznik
Nr 3 do uchwały;
7) od autobusu w zależności od ilości miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1.356,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.068,00zł
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportu autobusy służące do przewozów szkolnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton
włącznie 1.167,00zł;

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/135/08 z dnia
29 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa
Sól

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż
12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – stawki podatkowe określa załącznik
Nr 2 do uchwały;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od roku podatkowego 2010.
Przewodniczący Rady
Marek Matusewicz
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Poz. 1605

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/200/09
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 23 października 2009r.
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
Nie mniej niż
Mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1.863,00
1.863,00
1.863,00
1.863,00
Trzy osie
1.863,00
1.863,00
1.863,00
1.863,00
1.863,00
1.863,00
Cztery osie i więcej
1.863,00
1.863,00
1.863,00
1.868,00
1.868,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.863,00
1.863,00
1.863,00
1.863,00
1.863,00
1.863,00
1.863,00
1.863,00
1.863,00
1.863,00
1.863,00
1.863,00
1.868,00
2.751,00
2.751,00
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/200/09
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 23 października 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna ( osie jezdne) Inne systemy zawiez zawieszeniem pneuma- szenia osi jezdnych
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1.428,00
1.428,00
1.428,00
1.428,00
1.428,00
1.428,00
1.597,00
2.125,00
Trzy osie
1.408,00
1.947,00
1.947,00
2.751,00
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Poz. 1605, 1606
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/200/09
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 23 października 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.
160 5

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna ( osie jezdna) Inne systemy zawiez zawieszeniem pneuma- szenia osi jezdnych
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Jedna oś
1.106,00
1.106,00
1.106,00
1.106,00
1.106,00
1.106,00
Dwie osie
1.106,00
1.106,00
1.106,00
1.106,00
1.106,00
1.106,00
1.299,00
1.920,00
Trzy osie
1.399,00
1.399,00
1.399,00
1.447,00

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXXII/223/09
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 28 października 2009r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami1) w związku z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami2,3)
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczną wysokość stawek podatku
od nieruchomości na terenie Gminy Żagań w następującej wysokości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1m2 powierzchni - 0,73zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
powierzchni - 4,04zł,

c) pozostałych od 1m2 powierzchni - 0,34zł
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizację pożytku publicznego od
1m2 powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej
- 0,47zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni
użytkowej - 17,90zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1m2 powierzchni 9,57zł,
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d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m2 powierzchni - 4,16zł,
e) pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej 3,40zł w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej.
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7, ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/145/08 Rady
Gminy Żagań z dnia 30 października 2008r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żagań.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje

Poz. 1606, 1607

wództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent
________________________________________________
1
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759 i z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz
z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2006r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 Nr 93 poz. 585, Nr 116
poz. 730.
3
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 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 17.12.1992r.);
2) dyrektywy 1999/62/WE z 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydania specjalne.
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UCHWAŁA NR XXXII/224/09
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 28 października 2009r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr XIX/146/08 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2008r. w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami1) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze
zmianami2,3) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/146/08 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2008r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości wprowadza się
zmianę w § 1 poprzez skreślenie pkt. 1 i pkt. 4.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent
__________________________________________
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
160 7

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759 i z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz
z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2006r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 Nr 93 poz. 585, Nr 116,
poz. 730.
3 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 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 17.12.1992r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydania specjalne.
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UCHWAŁA NR XXXII/225/09
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 28 października 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 ze zm.),
art. 18a i art. 19 ust. 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
Nr 121 z 2006r., poz. 844 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Na terenie Gminy Żagań wprowadza się
opłatę od posiadania psów.
2. Stawka opłaty od posiadania psów wynosi
6,00zł rocznie od jednego psa.
§ 2. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez
wezwania w terminie do dnia 30 czerwca roku podatkowego.
2. Jeżeli obowiązek uiszczania opłaty powstał
lub wygasł w ciągu roku podatkowego opłatę ustala
się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których
istniał obowiązek uiszczenia opłaty.
3. Opłata płatna jest w terminie 14 dni od daty
powstania obowiązku uiszczania opłaty.

4. W razie zaistnienia okoliczności mających
wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku
uiszczenia opłaty osoby fizyczne są obowiązane
złożyć organowi podatkowemu pisemną informację
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
§ 3. Zarządza się pobór opłaty od posiadania
psów w drodze inkasa lub wpłacany do kasy Urzędu
Gminy Żagań.
§ 4. Traci moc uchwała Nr X/67/07 z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów, terminie płatności oraz sposobu jej
poboru.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żagań.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent
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UCHWAŁA NR XXXII/226/09
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 28 października 2009r.
w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty od posiadania
psów oraz wysokości wynagradzania 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 z 2002r., Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48,
poz. 327 Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 6
ust. 12 i art. 18 a i 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) art. 6 b 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 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007r. Nr 109,

poz. 747) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października
2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 oraz
z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825) oraz
art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, Nr 85,
poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006r.
Nr 66, poz. 470 i Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590,
Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007r. Nr 105, poz. 721
i Nr 120, poz. 818) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym zobowiąza-
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niem pieniężnym, o którym mowa w art. 6 b ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm., art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm. oraz art. 6
ust. 12 oraz art. 14 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U.
Nr 121 z 2006r., poz. 844 ze zm.)

Sołectwo Pożarów – Urszula Jeżak zam.
Pożarów 27;
Sołectwo Rudawica – Marzena Kowal zam.
Rudawica 70;
Sołectwo Stary Żagań - Felicja Kanfonik
zam. Stary Żagań 37;
Sołectwo Stara Kopernia – Czesław Sadecki zam. Stara Kopernia 20 b;

3. Pobór inkasa realizowany będzie przez sołtysów:

Sołectwo Trzebów – Bogumiła Dylewska
zam. Trzebów 36 a;

Sołectwo Bożnów - Błach Tadeusz zam.
Bożnów 103;
Sołectwo Bukowina Bobrzańska – Adam
Górniak zam. Bukowina Bobrzańska;
Sołectwo Chrobrów – Stanisław Ziębiec
zam. Chrobrów 25;
Sołectwo Dzietrzychowice – Janina Pirga
zam. Dzietrzychowice 45;
Sołectwo Gorzupia – Danuta Con zam. Gorzupia Dolna 10;
Sołectwo Jelenin – Marian Hrycak zam.
Jelenin 32a;
Sołectwo Nieradza – Dariusz Sołtysiak
zam. Nieradza 5;
Sołectwo Łozy – Bernadeta Kubinkiewicz
zam. Łozy 29;
Sołectwo Miodnica – Elżbieta Kaleta zam.
Miodnica 14;

Poz. 1609, 1610

Sołectwo Tomaszowo – Jan Daniszewski
zam. Tomaszowo ul. Akacjowa 36/5;
4. Termin płatności dla inkasentów jest zgodny
z art. 47 § 4 a Ordynacji Podatkowej.
§ 2. Ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa
podatków wymienionych w § 1, w wysokości 6,5%
od kwot zainkasowanych osobiście.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/148/08 z dnia
30 października 2008r. oraz uchwała Nr XXV/187/08
z dnia 27 marca 2009r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żagań.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent
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UCHWAŁA NR XXXII/227/09
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 28 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1,
art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity –
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych: Od samochodu
ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600,00zł;
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 000,00zł;
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 200,00zł;
4) równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatku wynoszą odpowiednio:

Dziennik Urzędowy
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Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Poz. 1610

Stawka podatku w( w złotych)
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub z zawieszeniem uznanym za równoważne
dwie, trzy osie

1.

2.
3.

nie mniej niż
12
nie mniej niż
12
nie mniej niż
29

2 350,00
cztery osie i więcej

2 350,00

2 350,00

2 350,00

2 350,00

2 550,00

mniej niż
29

§ 2. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych: Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów: ciągnik siodłowy
z naczepą, ciągnik balastowy z przyczepą (w tonach)

1.
2.
3.

nie mniej niż 12
nie mniej niż 31
powyżej 36

mniej niż 31
36 włącznie

4.
5.
6.

nie mniej niż 12
powyżej 36
powyżej 40

36 włącznie
40 włącznie

1.
2.
3.
4.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów: ciągnik siodłowy z naczepą, ciągnik
balastowy z przyczepą (w tonach)

nie mniej niż 7
nie mniej niż 12
nie mniej niż 18
nie mniej niż 25

1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 400,00zł;
2) równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą odpowiednio:

Stawka podatku (złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
z zawieszeniem uznanym za
równoważne
dwie osie
1 770,00
1 770,00
2 350,00
trzy osie i więcej
1 770,00
2 350,00
2 350,00

§ 3. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych: Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolni-

Lp.

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Inne systemy zawieszania osi jezdni

1 770,00
1 938,00
2 368,00
1 770,00
2 350,00
2 600,00

czą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym
za równoważne
jedna oś
mniej niż 12
600,00
mniej niż 18
800,00
mniej niż 25
910,00
960,00

Inne systemy zawieszania osi jezdni

650,00
850,00
960,00
1 000,00
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

nie mniej niż 12
nie mniej niż 28
nie mniej niż 33
nie mniej niż 38
nie mniej niż 12
nie mniej niż 38
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dwie osie
mniej niż 28
mniej niż 33
mniej niż 38
trzy osie
mniej niż 38

§ 4. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych: Od autobusu
w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniejszej niż 30 miejsc - 1 300,00zł;
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 700,00zł.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/147/08 Rady
Gminy Żagań z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żagań.
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910,00
960,00
1 000,00
1 200,00

960,00
1 000,00
1 350,00
1 750,00

1 000,00
1 200,00

1 050,00
1 400,00

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent
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UCHWAŁA NR XXXII/229/09
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 28 października 2009r.
w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na
podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, informacji
w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek leśny oraz załączników do tych informacji i deklaracji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami),
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.
o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002r.
Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 11 listopada 1984r. o podatku rolnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze
zmianami) uchwala się, co następuje:

Załącznik Nr 3 – ZN-1/A Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych,

§ 1. 1. Określa się wzory formularzy: informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na
podatek od nieruchomości, informacji w sprawie
podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek rolny oraz wzory załączników do tych informacji i deklaracji.

Załącznik Nr 8 – DL-1 Deklaracja na podatek
leśny,

2. Wzory formularzy informacji, deklaracji i załączników do tych informacji i deklaracji stanowią
załączniki do niniejszej uchwały:
Załącznik Nr 1 – IN-1 Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości,
Załącznik Nr 2 – DN-1 Deklaracja na podatek
od nieruchomości,

Załącznik Nr 4 – ZN-1/B Dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku od nieruchomości,
Załącznik Nr 5 – IR-1 Informacja w sprawie
podatku rolnego,
Załącznik Nr 6 – DR-1 Deklaracja na podatek
rolny,
Załącznik Nr 7 – IL-1 Informacja w sprawie
podatku leśnego,

Załącznik Nr 9 – ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych.
§ 2. Z dniem 31 grudnia 2009r. tracą moc:
1) uchwała Nr XXIII/106/04 Rady Gminy Żagań
z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji oraz
załącznika informacji o nieruchomościach na
podatek od nieruchomości.
2) uchwała Nr XXIII/104/04 Rady Gminy Żagań
z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji
w podatku rolnym.
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3) uchwała Nr XXIII/108/04 Rady Gminy Żagań
z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji oraz
danych o nieruchomościach leśnych w podatku
leśnym.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej wzory formularzy obowiązują od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żagań.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/229/09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 października 2009r.
1.NIP podatnik/a/ów

2. Nr dokumentu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/229 /09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 października 2009r.

IN-1
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
1. Rok

Podstawa
Składający:
prawna:
Termin składania:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).
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.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub
wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Wójt Gminy Żagań
ul. Armii Krajowej 9
68 – 100 Żagań

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz data zdarzenia)

1. informacja składana po raz pierwszy, powstanie obowiązku podatkowego (miesiąc – rok)
 2. korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc – rok) ………………………………

……………………………..

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Nazwisko
6. Pierwsze imię, drugie imię (jeśli nieruchomość jest wspólnotą małżeńską podać dane współmałżonka)
1.
2.
7. Identyfikator REGON
1.Właściciela:
2.Współmałżonka:

8. Numer PESEL
1.Właściciela:
2.Współmałżonka:
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Pola 10, 11, 12, należy wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
9. Data urodzenia
1.Właściela:

10. Imię ojca
1.Właściciela:

11. Imię matki
1.Właściciela:

2.Współmałżonka:

2.Współmałżonka:

2.Współmałżonka:

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA
12. Kraj

15. Gmina

13. Województwo

14. Powiat

16. Ulica

19. Miejscowość

17. Nr domu

20. Kod pocztowy

18. Nr
lokalu

21. Poczta

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWOLNIENIU
Podstawa opodatkowania w
m2 (ha) z dokładnością do 1 m2
E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

22.

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

23.

3. Pozostałe grunty,

24.

m2

27.

m2

m2

,
w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

ha
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E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
Podstawa opodatkowania w m2

- ogółem

1. Mieszkalne

28.
m2

w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

29.

- powyżej 2,20 m

30.

m2

m2

2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem

31.
m2

w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

32.

- powyżej 2,20 m

33.
m2

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

w tym
kondygnacji
o wysokości:

m2

34.
m2

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

35.

- powyżej 2,20 m

36.

m2

m2

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

37.
m2

w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

38.

- powyżej 2,20 m

39.
m2

5. Pozostałe (nie ujęte w pkt.1 – 4 ) ogółem
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
w tym
kondygnacji
o wysokości:

m2

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

- powyżej 2,20 m

40.
m²
41.
m2
42.
m2
43.
m2

Podstawa opodatkowania w zł
z dokładnością do 1 zł
Budowle

44.
zł

F.INFORMACJA O PODMIOTACH I PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH ( podać powierzchnię bądź wrtość budowli oraz
podstawę prawną zwolnienia )

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)
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45.Liczba załączników ZN-1/A
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46. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):

…………………..

 tak

 nie

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
47. Imię

48. Nazwisko

49. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok)

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

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
51. Uwagi organu podatkowego
52. Data (dzień - miesiąc - rok)

53. Podpis przyjmującego formularz

2) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/229/09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 października 2009r.

25. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/ 229 /09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 października 2009r.

26. Nr dokumentu

DN-1
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
27. Rok

Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami
nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi
gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, 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 ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem
osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania:

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie)
obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Miejsce składania:

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

Wójt Gminy Żagań, Ul. Armii Krajowej 9, 68 – 100 Żagań

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
29. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc – rok)

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

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

D. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz
** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
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D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
31. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. osoba fizyczna
32. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

33. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię **
34. Identyfikator REGON

35. Numer PESEL **

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
36. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

37. Imię ojca

38. Imię matki

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
39. Kraj
42. Gmina

40. Województwo

41. Powiat

43. Ulica

46. Miejscowość

44. Nr domu
47. Kod pocztowy

45. Nr lokalu

48. Poczta

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Podstawa opodatkowania w m2(ha) z dokładnością

Kwota podatku

zł,

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

49.

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

52.

3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

55.

zł,

Stawka podatku

do 1 m2

50.

gr

51.

m²
53.

,

ha2
m
56.
m2

54.

,,
,

57.

,,
,

gr
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E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
Podstawa opodatkowania w m2
1. Budynki mieszkalne

– ogółem

58.

Stawka podatku
zł, gr 60.
59.

m2
w tym
kondygnacji
o wysokości:

- od 1,40 do 2,20 m

61.

(zaliczyć 50% powierzchni)
- powyżej 2,20 m

62.

2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części
budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem:

(zaliczyć 50% powierzchni)
- powyżej 2,20 m

3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem
w tym
kondygnacji
o wysokości:

m2
m2
63.

64.

,

65.

,

,

m2
m2
67.
m2
68.

69.

70.

m2

- od 1,40 do 2,20 m

71.

(zaliczyć 50% powierzchni)
- powyżej 2,20 m

72.

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

,

,

m2
m2
73.

74.

75.

m2

,

,

76.

- od 1,40 do 2,20 m
w tym
(zaliczyć 50% powierzchni)
kondygnacji o
- powyżej
2,20 m
wysokości:
w tym kondygnacji
o wysokości:

5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem

m2
77.
m2
78.

79.

80.

,

m2

,

81.

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

,

66.

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

Kwota podatku
zł, gr

m2

(zaliczyć 50% powierzchni)
- powyżej 2,20 m

82.
m2

E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
Podstawa opodatkowania w zł
z dokładnością do 1 zł

GOSPODARCZEJ
1. Budowle

Kwota podatku
84.
Stawka podatku

83.

,

zł

85.

%

zł,

gr

,

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) ***)
Suma kwot z części E.1, E.2 i E.3.

86.
zł,

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)
64. Liczba załączników ZN-1/A

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

 tak

 nie

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

66. Data wypełnienia deklaracji
(dzień - miesiąc - rok)

67. Nazwisko i imię

68. Nazwisko i imię

69. Podpis (pieczęć) osoby odpowiedzialnej
za sporządzenie deklaracji i nr telefonu

70. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej
podatnika 2)
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J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
71. Uwagi organu podatkowego
72. Data (dzień - miesiąc - rok)

73. Podpis przyjmującego formularz

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

***) Pouczenie

W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub 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 (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/229/09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 października 2009r.
87. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

88. Nr dokumentu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/ 229 /09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 października 2009r.

ZN-1/A
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
W przypadku, gdy podatnik posiada więcej nieruchomości i nie zmieści zapisu danych w tym
załączniku, należy wypełnić odrębne załączniki.

89. Nr załącznika

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
90. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DN-1

B DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

 2. informacji IN- 1
** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
91. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

92. Nazwa pełna * / Nazwisko **

93. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **(przy wspólnocie małżeńskiej wpisać imię współmałżonka)

94. Identyfikator REGON

95. Numer PESEL **(przy wspólnocie małżeńskiej podać nr
PESELwspółmałżonka)

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH
OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU
C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
96. Położenie nieruchomości (wskazać adres dla poszczególnych numerów działek)
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C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
97. Rodzaj własności

1. własność

99. Rodzaj użytkowania

1. użytkowanie wieczyste

 2. współwłasność
 2. współużytkowanie

98. Rodzaj posiadania samoistnego

1. posiadanie

 2. współposiadanie

100. Rodzaj posiadania zależnego

1. posiadanie

 2. współposiadanie

C.3. IDENTYFIKATORY¹ GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI,KSIĘGI WIECZYSTE, oraz ich powierzchnia.
101. Działki ( podać numery działek)

102. Budynki

17.Lokale

18.Budowle

1)identyfikatory wpisywać jeśli zostały nadane

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 125

– 7112 –

Poz. 1611
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/229/09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 października 2009r.

103. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Załącznik nr 4 do uchwały NR XXXII/229 /09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 października 2009r.

104. Nr dokumentu

ZN-1/B
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
105. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DN-1

B. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

 2. informacji IN- 1
** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
106. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. osoba fizyczna
107. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

108. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

109. Identyfikator REGON

110. Numer PESEL **

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB
UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny zwolnienia

Grunty
powierzchnia w m2

Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa
w m2

Budowle
wartość w zł

Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle kolejowe stanowiące całość
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
służące do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji
i sterowania tym ruchem, umożliwiające dokonywanie
przewozów osób lub rzeczy – wykorzystywane wyłącznie na
potrzeby publicznego transportu kolejowego, a także zajęte
pod nie grunty
Art. 7 ust. 1 pkt 2 – budowle infrastruktury portowej, budowle
infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani
morskich oraz zajęte pod nie grunty

111.

112.

113.

114.

Art. 7 ust. 1 pkt 3 – budynki, budowle i zajęte pod nie grunty
na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego

115.

Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące wyłącznie działalności leśnej i rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące
wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji
rolnej
Art. 7 ust. 1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na
potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe
dzieci i młodzieży
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 zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej

116.

118.

119.

120.

121.

122.

117.
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Art. 7 ust. 1 pkt 7 – grunty i budynki we władaniu muzeów
rejestrowanych

123.

124.

Art. 7 ust. 1 pkt 8 – grunty położone na obszarach objętych
ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki
i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio
osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody- w parkach
narodowych oraz w rezerwatach przyrody

125.

126.

Tytuł prawny zwolnienia

Grunty
powierzchnia w m2

Art. 7 ust. 1 pkt 9 budowle wałów ochronnych, grunty pod
wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez
inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki
wałowe

128.

Art. 7 ust. 1 pkt 10 – grunty stanowiące nieużytki, użytki
ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

130.

Art. 7 ust. 1 pkt 11 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy
spełniają jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy
w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji

131.

127.

Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa
w m2

Budowle
wartość w zł
129.

Art. 7 ust. 1 pkt 12 – budynki położone na terenie pracowniczych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla
altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na
działalność gospodarczą

132.

Art. 7 ust. 1 pkt 13 - budynki i budowle nowo wybudowane
bądź zmodernizowane, oddane do użytkowania, wykorzystywane przez grupę producentów rolnych na działalność statutową, po uzyskaniu wpisu do rejestru grup – w okresie 5 lat
od dnia uzyskania wpisu grupy do rejestru

133.

134.

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

135.

136.

137.

Art. 7 ust. 2 pkt 1 – szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe
oraz wyższe szkoły wojskowe; zwolnienie nie dotyczy
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż odpłatna działalność badawcza, artystyczna,
sportowa i doświadczalna

138.

139.

140.

Art. 7 ust. 2 pkt 2 – szkoły, placówki, zakłady kształcenia
i placówki doskonalenia 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 oświatowa

141.

142.

143.

Art. 7 ust. 2 pkt 3 – placówki naukowe PAN; zwolnienie nie
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą

144.

145.

146.

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

147.

148.

149.

Art. 7 ust. 2 pkt 5 – jednostki badawczo-rozwojowe,
z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

150.

151.

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

152.

153.

Art. 9. ustawy z dnia 30 października 2002r. - o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. nr 200 poz. 1682) - prowadzący zakłady
pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, którzy
uzyskali status prowadzących te zakłady przed wejściem
w życie niniejszej ustawy

154.

155.

156.
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Art. 10 ustawy z dnia 30 października 2002r. - o zmianie
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 200 poz. 1682) - w latach
2003 – 2005 nieruchomości położone pod napowietrznymi
liniami energetycznymi grunty, którymi zarządza Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

157.

Inne zwolnienia – podstawa prawna ………………………………

56.

Poz. 1611

……………………………………………………………………….……

Data wypełnienia……………………………………………………………………………Podpis……………………………………………………………

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/229/09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 października 2009r.
158.Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika/współmałżonka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/229 /09
Rady Gminy Żagań
z dnia .28 października 2009r.

159. Nr dokumentu

IR-1
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
Podstawa
Składający:
prawna:
Termin składania:
Miejsce
składania:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.431, z późn. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub
wysokość opodatkowania..
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
160. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Wójt Gminy Żagań
Ul. Armii Krajowej 9
68 –100 Żagań

B OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienie przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. 161. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać date zdarzenia):Data……………………………………………..

1. informacja składana po raz pierwszy

 2. korekta uprzednio złożonej informacji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
162. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

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

D. DANE PODATNIKA
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
163. Nazwisko
164. Pierwsze imię, drugie imię (przy wspólnocie majątkowej podać dane współmałżonka )

165. Identyfikator REGON
1.Włąściciela.......................................................
2.Współmałżonka....................................................

166. Numer PESEL
1.Właściciela.....................................................................
2.Współmałżonka...............................................................
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Pola 10, 11, 12 należy wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
168. Imię ojca
1…...............................................................
2…...............................................................

167. Data urodzenia
1…..............................................................
2….............................................................

169. Imię matki
1….................................................................
2…..................................................................

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA
170. Kraj

173. Gmina

171. Województwo

172. Powiat

174. Ulica

177. Miejscowość

175. Nr domu

176. Nr lokalu

178. Kod pocztowy

179. Poczta

D.3 . ADRES DO KORESPONDENCJI
180. Kraj

183. Gmina
187. Miejscowość

181. Województwo

182. Powiat

184. Ulica

185. Nr domu

188. Kod pocztowy

186. Nr lokalu

189. Poczta

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)¹
Miejsce położenia działki
(miejscowość)
Nr działki
Nr księgi wieczystej
Włas./dzierż./użytkowanie
(wpisać właściwe)

Klasy użytków wynikające
z ewidencji gruntów i
budynków
Grunty orne (ogółem )
I
II
III a
III b
IV a
IV b
V
VI
VI z
Sady (ogółem )
I
II

III a/III
III b
IVa/IV
IVb
V

VI
Użytki Zielone (ogółem)
I
II
III
IV
V

Pow. gruntu w ha. fizycz- Pow. gruntu w ha. fizycz- Pow. gruntu w ha. fizycznych z dokładnością do 1 nych z dokładnością do 1 nych z dokładnością do 1
m. kw.
m. kw.
m. kw.
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VI
VIz
Grunty rolne zabudowane
(ogółem )

I
II
III
IIIa
IIIb

IV
Iva
Ivb
V
VI
Grunty pod stawami (ogółem)
a)zarybione łososiem,trocią,palią,
pstrągiem i głowacicą
b)zarybione innymi gatunkami ryb
c)grunty pod stawami niezarybionymi

Rowy
Nieużytki
RAZEM:
F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów oraz podstawę prawną zwolnienia)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / PEŁNOMOCNIKA
Oświadczam, że podane przezemnie dane są zgodne z danymi ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
33. Imię

34. Nazwisko

35. Data wypełnienia informacji (dzień – miesiąc – rok)

36. Podpis (pieczęć) składającego / pełnomocnika

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
37. Uwagi organu podatkowego

38. Data i podpis przyjmującego formularz

¹) W przypadku posiadania więcej niż 3 działek strona 2 informacji staje się wielokrotnością stosownie do
ilości posiadanych działek rolnych.
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/229/09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 października 2009r.

190. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXII/229/09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 października 2009r.

191. Nr dokumentu

DR-1
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
192. Rok

Podstawa
Składający:
prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.431 , z późn. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami
prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin
składania:

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

Miejsce
składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

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

Wójt Gminy Żagań, 68-100 Żagań, ul. Armii Krajowej 9

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
194. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc – rok)

…………………………………………………………..
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA
DEKLARACJI

195. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

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





1. osoba fizyczna
2. osoba prawna
197. Nazwa pełna * / Nazwisko **
198. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię **

199. Identyfikator REGON



3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej

200. Numer PESEL **

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
201. Data urodzenia (dzień - miesiąc rok)

202. Imię ojca

203. Imię matki

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
204. Kraj

207. Gmina

211. Miejscowość

205. Województwo

206. Powiat

208. Ulica

209. Nr
domu
212. Kod pocztowy

213. Poczta

210. Nr
lokalu
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E. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE – NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

E.1. GRUNTY ORNE
Klasa

Powierzchnia w ha
a

Przelicznik
b

214.

I

1,95

216.

,

1,80

218.

1,65

,

1,35

,
221.

222.

,
223.

,

1,10

,

0,80

,

1,75

224.

IVb

,
219.

,
220.

IVa

,
217.

II

IIIb

c

215.

,

IIIa

Powierzchnia w ha przeliczeniowych

,
225.

,

E.2. ŁĄKI I PASTWISKA
226.

I

227.

228.

II

,

1,45

230.

III

,
231.

,

1,25

232.

IV

,
229.

,
233.

,

0,75

,

1,95

,

E.3. SADY
234.

I

235.

236.

II
III
IIIa

,

1,80

238.

1,65

240.

IV
IVa

,
241.

,

1,35

242.

,
243.

,

1,10

244.

IVb

,
239.

,

IIIb

,
237.

,
245.

,

0,80

,

E.4. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI – grunty orne
246.

I

247.

,

1,95

248.

II

,

1,80

250.

IIIa

1,65

252.

1,35

254.

,
255.

,

1,10

256.

IVb

,
253.

,

IVa

,
251.

,

IIIb

,
249.

,
257.

,

0,80

,

1)
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E.5. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI – łąki i pastwiska
Powierzchnia w ha 1)

Klasa

Przelicznik

258.

I

,

1,75

260.

II
262.

III

,
261.

,

1,45

,

1,25

263.

264.

IV

Powierzchnia w ha przeliczeniowych
259.

,
,

265.

,

0,75

,

E.6. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE- grunty orne
266.

I
268.

II

267.

,

1,95

,

1,80

269.

270.

IIIa

,

1,65

,

1,35

,
275.

,

1,10

276.

IVb

,
273.

274.

IVa

,
271.

272.

IIIb

,

,
277.

,

0,80

,

E.7. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE- łąki i pastwiska
278.

I

279.

,

1,75

280.

II

,

1,45

282.

III

,
283.

,

1,25

284.

IV

,
281.

,
285.

,

0,75

,

1,95

,

E.8. ROWY-grunty orne
286.

I

287.

288.

II

,

1,80

290.

IIIa

1,65

292.

1,35

294.

,
295.

,

1,10

296.

IVb

,
293.

,

IVa

,
291.

,

IIIb

,
289.

,
297.

,

0,80

,

E.9. ROWY- łąki i pastwiska
298.

I
300.

II

299.

,

1,75

,

1,45

301.

302.

III

,
303.

,

1,25

304.

IV

,

,
305.

,

0,75

,

E.10. UŻYTKI ROLNE (ROWY, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI) BEZ
OZNACZENIA KLASY GLEBOZNAWCZEJ
306. Powierzchnia w ha

,

1)
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E.11. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI- łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
118a.

1,0

118.

,

E12. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI- inne gatunki ryb
119.

0,20

,

120.

,

E13. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODAR
STWO ROLNE
307.Powierzchnia w ha (Suma z części od E.1 do E.12 kol.a)

,

308. Powierzchnia w ha przeliczeniowych(Suma z części od E.1 do
E.12 kol.c)

,

F ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH
Łącznie powierzchnia w ha przeliczeniowych

309.

Należy wpisać powierzchnie z poz.122.
Stawka podatku

310.

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

311.

,
zł,

gr
zł,

G. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW ROLNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
312. Powierzchnia w ha fizycznych

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

313.

,

zł,

zł,
,

ha
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H. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z
USTAWY LUB
UCHWAŁY RADY GMINY
Powierzchnia w ha
1)
fizycznych

Tytuł prawny zwolnienia

Art. 12. ust. 1 pkt 1 - użytki rolne klasy V orne

315.

Art. 12. ust. 1 pkt 1 - użytki rolne klasy V zielone

316.

Art. 12. ust. 1 pkt 1 - użytki rolne klasy VI orne

317.

Art. 12. ust. 1 pkt 1 - użytki rolne klasy VI zielone

318.

Art. 12. ust. 1 pkt 1 - użytki rolne klasy VI z

319.

Art. 12. ust. 1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych

134.

Art. 12. ust. 1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha

135.

,
,
,
,
,
,

W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 75%



Art. 12. ust. 1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków

137.

50%

W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat)

,

138. Ulga

 75%


139.

Art. 12. ust. 1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia

50%

W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat)

,

136. Ulga

,

140. Ulga

 75%



Art. 12. ust. 1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

141.

Art. 12. ust. 1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywalach

142.

50%

,
,

Art. 12. ust. 1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków

143.

,
Art. 12. ust. 1 pkt 12 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni
produkcyjnych

144.

Art. 12. ust. 2 pkt 1 - szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe

145.

Art. 12. ust. 2 pkt 2 -szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady z tytułu zarządu,
użytkowania lub użytkowania wieczystego gruntów
Art. 12. ust. 2 pkt 3 - placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk

146.

Art. 12. ust. 2 pkt 4- prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w
zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w
sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo
zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w
posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady
aktywności zawodowej

148.

Art. 12. ust. 2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego
gruntów pracowniczych ogrodów działkowych

149.

Inne zwolnienia – podstawa prawna
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………..

150.

,
,
,
147.

,

,
,
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I. DANE DOTYCZĄCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny ulgi
Art. 13 ust. 1 – ulga inwestycyjna

151.

Art. 13a ust. 1 i 2 – ulga dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie
wojskowe, osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej i prowadzących
te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby oraz członków rodzin tych osób (zaznaczyć właściwy kwadrat)

152. Ulga

Art. 13b ust. 1 – ulga dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich (zaznaczyć właściwy kwadrat)

153. Ulga

 tak  nie
 60%  40%
 60%  30%

Inne……………………………………………………………………………………………………

J. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ( miejsce położenia, numer działki i nr księgi wieczystej:
155.

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA I OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
156. Imię

157. Nazwisko

158. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

159. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika
2)
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L. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
160. Uwagi organu podatkowego

161. Data (dzień - miesiąc - rok)

162. 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 (Dz.U. z 2002 Nr 110, poz. 968, z późn. zm.).
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
2) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXII/229/09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 października 2009r.
320. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika/podatników
1…………………………………………………………………

321. Nr dokumentu

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/ 229 /09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 października 2009r.
.

2…………………………………………………………………

IL-1
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
322. Rok

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub
wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Podstawa
Składający:
prawna:
Termin
składania:
Miejsce
składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
323. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Wójt Gminy Żagań
ul. Armii Krajowej 9
68 – 100 Żagań

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienie przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
324. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz podać datę zdarzenia):

1. informacja składana po raz pierwszy

 2. korekta uprzednio złożonej informacji

Data:

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
325. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

D. DANE PODATNIKA
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
326. Nazwisko

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz
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327. Pierwsze imię, drugie imię(przy wspólnocie małżeńskiej podać dane współmałżonka)

328. Identyfikator REGON
1.Podatnika.......................................................................................

329. Numer PESEL
1.Podatnika................................................................................

2.Podatnika..............................................................................

2.Podatnika.........................................................................

Pola 11, 12, 13 należy wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
330. Data urodzenia
1.Podatnika .....................................................

331. Imię ojca
1.Podatnika.................................................................

332. Imię matki
1.Podatnika.....................................................

2.Podatnika..............................................

2.Podatnika………………………………………………

2.Podatnika......................................................

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA
333. Kraj

334. Województwo

336. Gmina

335. Powiat

337. Ulica

340. Miejscowość

338. Nr domu

341. Kod pocztowy

339. Nr
lokalu

342. Poczta

E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Powierzchnia
w ha
z dokładnością do 1m2

Rodzaj lasu
1. Lasy pozostałe

343.

2. Lasy ochronne

344.

3. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody

345.

4. Lasy wchodzące w skład parków narodowych

346.

1)

,
,
,
,

F.INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (Podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa z jakiego
tytułu występuje zwolnienie)

G.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/PEŁNOMOCNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie fałszywych danych.
28.Imię

29. Nazwisko

30. Data wypełnienia(dzień-miesiąc-rok)

31.Podpis (pieczęć) składającego/pełnomocnika

H.ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
32. Uwagi organu podatkowego

33.Data (dzień-miesiąc-rok)

34. Podpis przyjmującego formularz

1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
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do uchwały Nr XXXII/229/09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 października 2009r.

347. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXII/229/09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 października 2009r.

348. Nr dokumentu

DL-1
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
349. Rok

Podstawa
Składający:
prawna:

Termin składania:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających 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 lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami,
nieposiadającymi osobowości prawnej.
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
(wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Miejsce
składania:

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

Wójt Gminy Żagań, 68-100 Żagań, ul. Armii Krajowej 9

G. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. 351. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc – rok)

…………………………………………………..

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

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

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



1. osoba fizyczna
354. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

355. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię **

356. Identyfikator REGON

357. Numer PESEL **

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
358. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

359. Imię ojca

360. Imię matki

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
361. Kraj

364. Gmina
368. Miejscowość

362. Województwo

363. Powiat

365. Ulica

366. Nr
domu
369. Kod pocztowy

370. Poczta

367. Nr
lokalu
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H. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Powierzchnia
w ha
z dokładnością do 1m2 1)

Rodzaj gruntów leśnych
1. Lasy

371.

2. Lasy ochronne

374.

3. Lasy wchodzące w skład
rezerwatów przyrody

377.

4. Lasy wchodzące w skład
parków narodowych

380.

Kwota podatku
Stawka podatku

zł,

372.

zł,,

,

gr

373.

375.

gr

,
376.

,

,
378.

,
379.

,

,
381.

,
382.

,

,

,

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

383.
zł

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

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)
384. Liczba załączników ZL-1/A

H. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB
UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny zwolnienia

Powierzchnia
w ha z dokładnością do 1 m2 1)

Art. 7 ust. 1 pkt 1- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

39.

Art. 7 ust. 1 pkt 2- lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

40.

Art. 7 ust. 1 pkt 3- użytki ekologiczne

41.

Art. 7 ust. 2 pkt 1- szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe

42.

Art. 7 ust. 2 pkt 2 - szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i
niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych

43.

Art. 7 ust. 2 pkt 3- placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk

44.

Art. 7 ust. 2 pkt 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie
lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów,
które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej
lub zakład aktywności zawodowej

45.

Art. 7 ust. 2 pkt 5 - jednostki badawczo-rozwojowe

46.

Inne zwolnienia – podstawa prawna

47.

,
,
,
,
,

,

,
,

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam,żesąmiznaneprzepisyKodeksukarnegoskarbowegoo odpowiedzialnościzapodaniedanychniezgodnych zrzeczywistością.
48. Imię

49. Nazwisko

50. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

51. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)
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J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
52. Uwagi organu podatkowego

53. Data (dzień - miesiąc - rok)

54. 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 (Dz.U. z 2002 Nr 110, poz. 968, z późn.
zm.).
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
2) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXII/229/09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 października 2009r.
385. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

386. Nr dokumentu

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXII/ 229 /09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 października 2009r.

ZL-1/A
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy wiele nieruchomości i nie zmieści zapisu danych
w jednym załączniku należy wypełnić odrębne załączniki.

387. Nr załącznika

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
388. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DL-1

B. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

 2. informacji IL- 1
** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
389. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. osoba fizyczna
390. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

391. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

392. Identyfikator REGON

393. Numer PESEL **

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB
ZWOLNIENIU
C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
394. Położenie nieruchomości (adres)
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C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
395. Rodzaj własności

1. własność

396. Rodzaj posiadania samoistnego

 2. współwłasność

397. Rodzaj użytkowania

1. użytkowanie wieczyste

1. posiadanie

 2. współużytkowanie

398. Rodzaj posiadania zależnego

1. posiadanie

 2. współposiadanie
 2. współposiadanie

wieczyste
C.3. IDENTYFIKATORY
GEODEZYJNE DZIAŁEK, KW, POWIERZCHNIA
399. Działki

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

1612
16 12

UCHWAŁA NR XLIV/250/09
RADY GMINY SANTOK
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie: ustalenia 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 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami, oraz art. 5 ust. 1, ust. 2,
ust. 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.,
Nr 121, poz. 844 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni
użytkowej - 8,00zł,

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Santok:

e) pozostałych - od 1m2 powierzchni użytkowej
- 4,75zł,

1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,72zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1ha
powierzchni- 4,04zł,
c) pozostałych gruntów od 1m powierzchni 0,23zł
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
przez organizacje pożytku publicznego - od
1m 2 powierzchni - 0,23zł;
2) od budynków i ich części:
a) mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,62zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1m2 powierzchni użytkowej - 17,50zł,

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

f)

pozostałych - stodoły i budynki inwentarskie
- od 1m2 powierzchni użytkowej - 2,10zł,

g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego- od 1m2 powierzchni użytkowej 6,40zł;
3) budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3-7
§ 2. Oprócz nieruchomości, wymienionych
w art. 2 ust. 2 i 3 nie podlegających opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości oraz zwolnień określonych w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby rekreacyjno- sportowe, za wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie
działalności gospodarczej,
2) grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby działalności ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem wykorzystywanych na
prowadzenie działalności gospodarczej,
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3) grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby utrzymania bezpieczeństwa
i porządku publicznego
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/153/08 Rady
Gminy Santok z dnia 30 października 2008r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Poz. 1612, 1613, 1614

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczula

16 12

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLIV/251/09
RADY GMINY SANTOK
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego
za 2010 rok na obszarze Gminy Santok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 969 ze zmianami),
uchwala się co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2009r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r., z kwoty 34,10zł. za 1dt do kwoty 30,00zł.
za 1dt.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/154/08 Rady
Gminy Santok z dnia 30 października 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczula

16 13

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

1614
16 14

UCHWAŁA NR XXXV/281/09
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5
ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.,
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,62zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,80zł
od 1ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22zł od 1m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,52zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,09zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
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materiałem siewnym – 8,86zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3,96zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,90zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7
ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
z wyjątkiem budowli stanowiących mienie komunalne Gminy, będących we władaniu komunalnych zakładów budżetowych, a związanych
z dostarczaniem i uzdatnianiem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, dla których określa sie stawkę w wysokości 0,01% wartości budowli, o której mowa wyżej.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty wraz z budynkami będące własnością
Gminy Zielona Góra przeznaczone na działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej;

Poz. 1614, 1615

2) nieruchomości lub ich części stanowiące własność Gminy Zielona Góra, które nie zostały
oddane w zarząd, najem, użyczenie, dzierżawę
bądź nie są użytkowane bez umownie lub z innego tytułu prawnego;
3) grunty zajęte na zieleńce komunalne;
4) grunty zajęte na cmentarze oraz kaplice posadowione na tych gruntach;
5) grunty zajęte na boiska sportowe;
6) grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności bibliotecznej w ramach ogólnokrajowej
sieci bibliotecznej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/182/08 Rady
Gminy Zielona Góra z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj.
Lub. Nr 102, poz. 1527).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 roku i podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach i tablicy informacyjnej
w Urzędzie Gminy Zielona Góra.
Przewodniczący Rady
Henryk Walczak
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UCHWAŁA NR XXXV/282/09
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) uchwala się co następuje :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 612zł,

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie:

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
wynoszą :

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej :

b) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 744zł,
c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 852zł,
d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1080zł;

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 125
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
15

15

12
23

23

12
27
29

27
29
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Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym
Dwie osie
1188 zł
1320 zł
Trzy osie
1188 zł
1416 zł
Cztery osie i więcej
1188 zł
1416 zł
2004 zł

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1164zł;

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1320 zł
1500 zł
1320 zł
1860 zł
1320 zł
1932 zł
2652 zł

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą :

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
25
31

25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym
Dwie osie
1416 zł
1560 zł
1764 zł
Trzy osie
1872 zł
2100 zł

5) od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą : od 7 ton i poniżej 12 ton - 528zł;
6) od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach) naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
nie mniej niż
mniej niż

12
25

25

12
33
38

33
38

12
38

38

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1560 zł
1692 zł
2028 zł
2028 zł
2652 zł

przez podatnika podatku rolnego, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku
wynoszą :

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym
Jedna oś
576 zł
732 zł
Dwie osie
852 zł
1044 zł
1392 zł
Trzy osie
852 zł
1284 zł

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
732 zł
852 zł
1044 zł
1524 zł
2004 zł
1320 zł
1500 zł
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7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia łącznie z miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1164zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1800zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.

Poz. 1615, 1616

środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lub., Nr 102,
poz. 1528).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zielona Góra.
Przewodniczący Rady
Henryk Walczak

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/183/08 Rady
Gminy Zielona Góra z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
16 15
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UCHWAŁA NR XXIV/211/09
RADY GMINY ŻARY
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie wysokości, zwolnień i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów,
opłaty targowej na terenie Gminy Żary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3,
art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. „a” i „f” oraz pkt 2 i 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Żary:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,74zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90zł
od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,32zł od 1m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,62zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,10zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3,90zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,40zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7.
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części i budowle stanowiące własność Gminy Żary, które nie zostały oddane w posiadanie w drodze umowy lub z innego tytułu prawnego osobom fizycznym, osobom prawnym lub
jednostkom organizacyjnym w tym spółce nie posiadającej osobowości prawnej, a także jeżeli nie są
w posiadaniu tych osób lub jednostek bez tytułu
prawnego.
§ 2. 1. Wprowadza się roczną stawkę opłaty od
posiadania psów na terenie gminy Żary w wysokości 30,00zł od jednego psa.
2. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów:
1) z tytułu posiadania szczeniąt do 12 tygodnia
życia,
2) z tytułu posiadania psa utrzymywanego przez
wszystkich użytkowników nieruchomości i gospodarstw domowych od jednego psa.
3. Osoba, która weszła w posiadanie psa po dniu
30 czerwca roku podatkowego opłaca opłaty od posiadania psów w wysokości połowy stawki określonej w ust. 1.
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4. Opłata od posiadania psów płatna jest z góry,
bez wezwania w Kasie Urzędu Gminy w Żarach – do
31 marca każdego roku lub w ciągu dwóch tygodni
od dnia wejścia w posiadanie psa.

Poz. 1616, 1617

2. Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze
inkasa. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:

§ 3. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej
w wysokości 10,00 zł za każdy dzień dokonywania
sprzedaży na targowisku.
Lp.
Sołectwo
1.
Biedrzychowice
2.
Bieniów
3.
Bogumiłów - Janików
4.
Drozdów - Rusocice
5.
Drożków
6.
Grabik
7.
Kadłubia
8.
Lubanice
9.
Lubomyśl
10.
Łaz
11.
Łukawy
12.
Marszów
13.
Miłowice
14.
Mirostowice Dolne
15.
Mirostowice Górne
16.
Olbrachtów
17.
Olszyniec
18.
Rościce
19.
Sieniawa Żarska
20.
Siodło
21.
Stawnik
22.
Surowa
23.
Włostów - Dąbrowiec
24.
Złotnik

Nazwisko i imię sołtysa (inkasenta)
Ostrowski Tadeusz
Jankiewicz Gerard
Wasilewski Adrian
Wasiukiewicz Krzysztof
Józieńko Bronisław
Flaga Czesław
Błaszkiewicz Iwona
Sadowy Stanisław
Jurec Genowefa
Śrutwa Teresa
Głowicki Tadeusz
Gardzijewska Grażyna
Sałandziak HeNryka
Witka Zbigniew
Peszek Marian
Gajda Jan
Wojciechowski Ryszard
Rożkowski Mariusz
Sługocka Ewa
Kasprów Leszek
Handzlik Stanisław
Szewczyk Grzegorz
Bury Stanisław
Kuczak Albin

3. Wynagrodzenie z tytułu inkasa dla sołtysów
wynosić będzie 10% kwot zainkasowanych.

chomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej na terenie Gminy Żary.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/143/08 Rady Gminy Żary z dnia 25 września 2008r. w sprawie wysokości, zwolnień i zasad poboru podatku od nieru-

Przewodniczący Rady
Marian Peszek
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UCHWAŁA NR XXXIX/278/09
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 30 października 2009r.
w sprawie: opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18a ust. 1,
art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 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. Wprowadza się na terenie Gminy Bledzew
opłatę od posiadania psów w kwocie - 13,50zł. rocznie od 1 psa.
§ 2. 1. Do uiszczenia opłaty wymienionej
w § 1 zobowiązani są mieszkańcy Gminy Bledzew
posiadający psy.
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2. Opłata płatna jest do 15 maja roku podatkowego lub po upływie 14 dni od wejścia w posiadania psa, proporcjonalnie do liczby miesięcy.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty w formie inkasa. Do poboru opłaty jako inkasentów ustala się na
terenie Gminy Bledzew w poszczególnych sołectwach:
1) Sołectwo Bledzew – Roman Polański zam. Bledzew,
2) Sołectwo Chycina - Stanisława Kliszcz zam.
Chycina,
3) Sołectwo Goruńsko - Marian Wasilewicz zam.
Goruńsko,
4) Sołectwo Nowa Wieś - Wiktor Walczak zam.
Nowa Wieś,
5) Sołectwo Osiecko - Eugeniusz Trojanowski
zam. Osiecko,
6) Sołectwo Popowo - Aneta Owczarczyk zam.
Popowo,

Poz. 1617, 1618

9) Sołectwo Templewo - Halina Tomczak zam.
Templewo,
10)

Sołectwo Zemsko- Jolanta Mazur zam. Zemsko.

2. Zarządzenie poboru opłaty od posiadania psa
w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności
bezpośrednio w kasie urzędu lub na właściwy rachunek bankowy Gminy Bledzew.
3. Inkasenci określeni w ust. 1 otrzymują tytułem
wynagrodzenia 10% prowizji od zebranej opłaty.
§ 4. Z dniem 1 stycznia 2010r. traci moc uchwała
Nr XIV/94/07 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.

7) Sołectwo Sokola Dąbrowa - Izabela Rozwadowska zam. Sokola Dąbrowa,

Przewodniczący Rady:
Jerzy Dawidowicz

8) Sołectwo Stary Dworek -Mirosław Sidorowicz
zam. Stary Dworek,
16 17
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UCHWAŁA NR XXXIX/279/09
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 30 października 2009r.
w sprawie: podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 10 ust 1
i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od jednego
środka transportowego na terenie Gminy Bledzew:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a) powyżej 3,5t do 5,5t włącznie:
wyprodukowanego do roku 1990 włącznie
- 621zł,
wyprodukowanego po roku 1990 - 595zł,

b) powyżej 5,5t do 9t włącznie:
wyprodukowanego do roku 1990 włącznie
- 744zł,
wyprodukowanego po roku 1990 - 71zł,
c)

powyżej 9t i poniżej 12 ton:
-wyprodukowanego do roku 1990 włącznie
- 899zł,
wyprodukowanego po roku 1990 - 866zł;

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 125
Liczba osi i masa i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

12
15

15

12
21
25

21
25

12
27
31

27
31
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Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym łub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
676,00
904,00
Trzy osie
1.016,00
1.432,00
1.432,00
Cztery osie i więcej
1.465,00
2.142,00
2.142,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) wyprodukowane do roku 1990 włącznie 993zł,
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mnie niż
Mniej niż

12
25
31

25
31

12
40

40

Poz. 1618

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

789,00
1.465,00
1.128,00
1.778,00
1.778,00
1.579,00
2.767,00
2.767,00

b) wyprodukowane po roku 1990 - 949zł;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
określa się następujące stawki podatkowe:
Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
1.016,00
1.579,00
1.804,00
Trzy osie
1.801,00
2.121,00

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
a) wyprodukowanych do roku 1990 włącznie 496zł,

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1.128,00
1.692,00
2.151,00
1.996,00
2.785,00

b) wyprodukowanych po roku 1990 - 472zł,
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem
związanych z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego określa się następujące stawki podatkowe:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 125
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/ przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

12
25

25

12
33
38

33
38

12
38

38
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Stawka podatku (w złotych)

Os jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna osia
339,00
399,00
Dwie osie
733,00
1.244,00
1.465,00
Trzy osie
788,00
1.128,00

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 20 miejsc
wyprodukowanych do roku 1990 włącznie
- 529zł,
wyprodukowanych po roku 1990 - 507zł,

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

399,00
633,00
959,00
1.465,00
1.920,00
1.071,00
1.579,00

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do dowozu
dzieci do szkół.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/201/08 Rady
Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie
podatku od środków transportowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.

b) równiej lub wyższej niż 20 miejsc
wyprodukowanych do roku 1990 włącznie
- 891zł,
wyprodukowanych po roku 1990 - 846zł,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a obowiązujące w niej stawki
od dnia 1 stycznia 2010r.

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc

Przewodniczący Rady:
Jerzy Dawidowicz

wyprodukowanych do roku 1990 włącznie
- 1.894zł
wyprodukowanych po roku 1990 - 1.804zł.
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UCHWAŁA NR XXXIX/280/09
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 30 października 2009r.
w sprawie: podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 5 ust. 1,
art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.

z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości na
rok 2010 wynoszą:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 125
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Poz. 1619

1) od gruntów:
a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1m 2 powierzchni) -

0,63zł

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

4,04zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od
1m2 powierzchni) -

0,27zł

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych (od 1m2 powierzchni użytkowej) -

0,63zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1m2 powierzchni użytkowej) -

17,07zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym (od 1m2 powierzchni użytkowej)-

9,57zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych (od 1m2 powierzchni użytkowej)-

4,16zł

2

e) letniskowych (od 1m powierzchni użytkowej)-

5,97zł

f) zajętych na garaże nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (od 1m2 powierzchni użytkowej) -

5,54zł

g) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
(od 1m2 powierzchni użytkowej)3) od budowli od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty lub ich części stanowiące mienie komunalne, nieoddane w posiadanie zależne;
2) budynki i grunty związane z działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
3) budynki i grunty wykorzystywane na cele działalności z zakresu oświaty, kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, gospodarki komunalnej i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie
obejmuje budynków i gruntów lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 3. 1. Podatek określony w § 1 podlega wpłacie
u inkasenta, w kasie Urzędu Gminy w Bledzewie lub
na konto w GBS Międzyrzecz o / Bledzew Nr 97 8367
0000 0030 1208 6000 0002.
2. Inkasentami upoważnionymi do poboru podatku są:
1) wyznaczone osoby z poszczególnych sołectw
określone w uchwale Nr XXXI/231/09 Rady
16 19

5,43zł

2%

Gminy Bledzew z dnia 26.03.2009r. w sprawie
zmiany uchwały XVII/147/03 Rady Gminy Bledzew z dnia 30.12.2003r. w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia;
2) pracownik Urzędu Gminy Bledzew– prowadzący kasę Urzędu w ramach umowy o pracę.
§ 4. Z dniem 1 stycznia 2009r. traci moc uchwała
Nr XXVII/200/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie podatku od nieruchomości na
rok 2009 oraz zwolnień od podatku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a obowiązujące w niej stawki
od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Dawidowicz
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UCHWAŁA NR XXXIX/281/09
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 30 października 2009r.
w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15, art. 19
pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje:

8) Mirosław Sidorowicz zam. Stary Dworek - Sołectwo Stary Dworek
9) Halina Tomczak zam. Templewo - Sołectwo
Templewo
10)

Jolanta Mazur zam. Zemsko - Sołectwo Zemsko

11)

Izabela Wasilewicz zam. Goruńsko - Sołectwo Goruńsko

12)

Owsiak Janina zam. Kleszczewo - przysiółek
Kleszczewo

13)

Kawecka Halina zam. Stary Dworek - teren
gminy Bledzew

3. Zabrania się dokonywania sprzedaży w miejscach innych niż wyznaczone.

14)

Tomczyk Wioletta zam. Popowo - teren gminy Bledzew

4. Obowiązek uiszczania opłaty targowej powstaje z chwilą zajęcia miejsca w celu sprzedaży towarów. Opłata targowa jest płatna w tym samym czasie, najpóźniej jednak z chwilą żądania zapłaty przez
inkasenta.

15)

Artur Musialski zam. Bledzew - teren gminy
Bledzew

§ 1. 1. Ustala się dzienną opłatę targową za prowadzenie obwoźnej i obnośnej sprzedaży towarów
w szczególności z ręki, koszów, stoisk, stołów pod
zadaszeniem, wozów, przyczep i samochodów, jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Osoby prowadzące sprzedaż w sposób określony w ust. 1 zobowiązane są do wnoszenia dziennych opłat targowych w każdym sołectwie.

5. W przypadku odmowy zapłaty opłaty targowej, upoważniania się osobę pobierającą opłatę do
zawiadomienia Policji o wykroczeniu.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się:
1) Roman Polański zam. Bledzew - Sołectwo Bledzew
2) Stanisława Kliszcz zam. Chycina - Sołectwo
Chycina
3) Marian Wasilewicz zam. Goruńsko - Sołectwo
Goruńsko
4) Wiktor Walczak zam. Nowa Wieś - Sołectwo
Nowa Wieś
5) Eugeniusz Trojanowski zam. Osiecko - Sołectwo Osiecko
6) Aneta Owczarczyk zam. Popowo - Sołectwo
Popowo
7) Izabela Rozwadowska zam. Sokola DąbrowaSołectwo Sokola Dąbrowa

3. Wynagrodzenia inkasenta ustala się w wysokości 30% sum zainkasowanych opłat i odprowadzonych na rachunek Gminy.
4. Osoby określone w ust. 2 nie mają prawa
przekazywania swoich uprawnień na osoby trzecie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 4. Tracą moc uchwały Rady Gminy Bledzew
Nr XIV/97/07z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie
ustalenia
wysokości
opłaty
targowej,
oraz
Nr XV/111/07 z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie
zmiany uchwały Rady Gminy Bledzew Nr XIV/97/07
z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązująca od dnia
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Dawidowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/281/09
Rady Gminy Bledzew
z dnia 30 października 2009r.

Stawki dziennej opłaty targowej
I Stawka dzienna – targowisko w Bledzewie:
1. przy sprzedaży: artykułów przemysłowych, spożywczych i płodów rolnych: ze stołu, z samochodu lub
przyczepy, ziemi - 24,00 od stoiska,
2. sprzedaż sadzonek, drzew i krzewów - 12,00 od stoiska.
II Stawka dzienna – targowiska w poszczególnych sołectwach:
1. przy sprzedaży: artykułów przemysłowych, spożywczych i płodów rolnych: ze stołu, z samochodu lub
przyczepy, ziemi - 15,00 od stoiska,
2. przy sprzedaży sadzonek, drzew i krzewów - 6,00 od stoiska.
III Sprzedaż okazjonalna podczas imprez okolicznościowych na terenie Bledzewa:
a) punkty gastronomiczne ze sprzedażą piwa - 60,00 od stoiska,
b) punkty gastronomiczne bez sprzedaży piwa - 30,00 od stoiska,
c) pozostałe punkty handlowe - 20,00 od stoiska,
d) karuzela, zamek dmuchany, kolejka, samochodziki, strzelnice, automaty itp. - 15,00 od urządzenia.
VI Sprzedaż okazjonalna podczas imprez okolicznościowych na terenie pozostałych sołectw:
a) punkty gastronomiczne ze sprzedażą piwa - 40,00 od stoiska,
b) punkty gastronomiczne bez sprzedaży piwa - 15,00 od stoiska,
c) pozostałe punkty handlowe - 10,00 od stoiska,
d) karuzela, zamek dmuchany, kolejka, samochodziki, strzelnice, automaty itp. - 7,00 od urządzenia.
162 0
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UCHWAŁA NR XLVIII/315/09
RADA MIEJSKA W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 października 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 200,
poz.1682 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :
§ 1. W § 1 pkt 11) uchwały Nr XXIV/181/08 Rady
Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego,
leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wyso162 1

kości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego Nr 91, poz. 1387) otrzymuje brzmienie :
„11) w sołectwie Mirocin Górny Dorotę Lorenc
zamieszkałą w Mirocinie Górnym.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński
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UCHWAŁA NR XLVIII/316/09
RADA MIEJSKA W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 października 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso,
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kożuchowie
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/233/09 Rady Miejskiej
w Kożuchowie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa
w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
§ 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„w sołectwie Mirocin Górny Dorotę Lorenc zamieszkałą w Mirocinie Górnym.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński

162 2
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UCHWAŁA NR XIX/135/09
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 3 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze 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, Nr 223, poz. 1463, Dz. U. z 2009r. Nr 56,
poz. 458, M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75,
poz. 758, M.P. z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76,
poz. 813, MP z 2008r. Nr 59, poz. 531, Nr 78,
poz. 692) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r. (M. P. z 2009r. Nr 52, poz. 742) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Bojadła wynoszą rocznie:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,53zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04zł
od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,09zł od 1m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,54zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,11zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 125

– 7141 –

materiałem siewnym – 9,57zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) budowle, budynki ,grunty wykorzystywane
do prowadzenia działalności mającej na celu
realizację zadań zleconych ,celów własnych
gminy,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 2,35zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,23zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.)
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) obiekty kulturalne i sportowo – rekreacyjne
wraz z przynależnymi im gruntami stanowiące własność Gminy Bojadła za wyjątkiem
budynków lub ich części udostępnionych innym podmiotom na prowadzenie działalności gospodarczej,

Poz. 1623, 1624

c) budynki, budowle i grunty stanowiące mienie komunalne ,nie przekazane w zarząd innym podmiotom.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/97/08 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2008r. Nr 117, poz. 1726).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bojadła.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Stefan Łabiak
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UCHWAŁA NR XIX/136/09
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 3 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych w roku 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.: Dz.. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.:
Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 584, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458,
M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, MP
z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813, MP z 2008r.
Nr 59, poz. 531, Nr 78, poz. 692) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatków i opłat lokalnych w roku 2010 (MP
z 2009r. Nr 52, poz. 742) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Bojadła wynoszą:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 517zł,
b) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 621zł,
c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 724zł,
d) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 931zł.
2. stawki podatku dla samochodu ciężarowego
o masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton określa załącznik Nr 1.
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton –
1035zł.
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
– stawki określa załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
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5. od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton –
621zł.
6. od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższa niż 12 ton –
określa załącznik Nr 3 od niniejszej uchwały.

Poz. 1624

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bojadła.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/54/07 Rady Gminy
Bojadła z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2007r. Nr 139,
poz. 2023).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Stefan Łabiak

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1035zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1242zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/136/09
Rady Gminy Bojadła
z dnia 3 listopada 2009r.
Stawki podatku dla samochodu ciężarowego o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku w zł.
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
828
880
931
983
Trzy osie
931
983
1.035
1.087
1.138
1.190
Cztery osie i więcej
1.087
1.138
1.190
1.542
1.542

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

880
931
983
1.190
983
1.035
1.087
1.138
1.466
1.466
1.138
1.190
1.542
2.280
2.280
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/136/09
Rady Gminy Bojadła
z dnia 3 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa Ciągnik balastowy
+ naczepa(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku w zł.

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
931
983
1.035
1.314
Trzy osie
1.190
1.604

Inne systemy zawieszeni
osi jezdnych

983
1.035
1.087
1.801
1.604
2.370

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/136/09
Rady Gminy Bojadła
z dnia 3 listopada 2009r.
Stawka podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

162 4

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Jedna oś
466
517
569
Dwie osie
517
580
797
1.076
Trzy osie
828
880

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

517
569
621
569
797
1.200
1.583
880
1.190
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UCHWAŁA NR XXV/147/09
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 3 listopada 2009r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (j. t. z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta za 1 kwintal do
kwoty 30zł.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętego
jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/87/08 Rady
Gminny Trzebiel z dnia 30 października 2008r.
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UCHWAŁA NR XXV/148/09
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 3 listopada 2009r.
w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z tych podatków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5,
art. 7 ust. 3, art. 19 pkt. 1 lit. „a” ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(j. t. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się roczne stawki podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Trzebiel:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,76zł od 1m 2 powierzchni,
b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04zł od 1ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,38zł od 1m 2 powierzchni, w tym że :
grunty pod zabudową oraz przeznaczone
pod zabudowę mieszkaniową – 0,16zł od
1m 2 powierzchni,
grunty pod drogami – 0,32zł od 1m
wierzchni,

2

po-

grunty uprawiane rolniczo – 0,30 zł od 1m2
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,64zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,57zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,10zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 5,65zł od 1m 2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2 % ich wartości.
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty zajęte na cmentarze,
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2) grunty nie wydzierżawione, będące własnością
samorządu gminy,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

3) grunty pozostałe będące w posiadaniu rolników oraz budynki gospodarcze lub ich części
położone na tych gruntach służące wyłącznie
działalności rolniczej,

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/86/2008 Rady
Gminny Trzebiel z dnia 30 października 2008r.
w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z tych podatków.

4) budowle służące do poboru i uzdatniania wody
oraz rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody.

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

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
w wysokości 15zł.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel
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UCHWAŁA NR XXV/149/09
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 3 listopada 2009r.
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 (t. j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 121,
poz. 844 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie :
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej :
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
550,- zł,
b) powyżej 5,5 tony
750,- zł,

włącznie

do 9 ton włącznie

-

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 850,- zł,
d) równej i powyżej 12 ton - 1.050,- zł.

w załączniku Nr 2 do uchwały,
5. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 650,- zł
6. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie
z pojazdem silnikowym w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do uchwały,
7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.600,-zł,

2. od samochodu ciężarowego w zależności od
liczy osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zwieszenia w wysokości
określonej w załączniku Nr 1 do uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego
do
używania
łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/160/05 Rady
Gminy Trzebiel z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie gminy.

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 750,- zł.
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdu
i rodzaju zawieszenia w wysokości określonej

b równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.000,- zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 125

– 7146 –

Poz. 1627

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/149/09
Rady Gmina Trzebiel
z dnia 03 listopada 2009r
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Określonych w art. 8 pkt 2 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita
Stawka podatku (w złotych)
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1.000
1.000
1.000
1.000
Trzy osie
1.000
1.000
1.000
1.030
1.100
1.100
Cztery osie i więcej
1.000
1.000
1.100
1.750
1.750

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.000
1.000
1.000
1.300
1.000
1.000
1.000
1.100
1.650
1.650
1.000
1.100
1.750
2.550
2.550

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/149/09
Rady Gmina Trzebiel
z dnia 03 listopada 2009r
STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO LUB BALASTOWEGO
Określonych w art. 8 ust.4 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołów pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
900
900
900
1.500

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

900
900
1.000
2.000

Trzy osie
1.300
1.800

1.800
2.600
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/149/09
Rady Gmina Trzebiel
z dnia 03 listopada 2009r

STAWKI PODATKU OD PRZYCZEP I NACZEP
Określonych w art. 8 ust. 6 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za
równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś
720
720
720

720
720
720

720
750
900
1.200

720
900
1.350
1.750

750
1.050

1.050
1.350

Dwie osie

Trzy osie
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UCHWAŁA NR XXXVII/271/09
RADY GMINY W DESZCZNIE
z dnia 6 listopada 2009r.
w sprawie podatku od nieruchomości w 2010 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala
się co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości
w wysokości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,65zł od 1m kw. powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04zł
od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20zł od 1m kw. powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,59zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,49zł od 1m kw.
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,57zł od 1m kw. powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
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zdrowotnych – 4,16zł od 1m kw. powierzchni
użytkowej,

2. grunty komunalne stanowiące użytki kopalne po
zakończonej rekultywacji.

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,78zł od 1m kw. powierzchni
użytkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łochowicz

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. budynki zajęte na: przedszkola, ośrodki zdrowia,
ochotnicze straże pożarne, biblioteki, sale wiejskie,
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UCHWAŁA NR XXXVII/272/09
RADY GMINY W DESZCZNIE
z dnia 6 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006
roku Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
688,00zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –
806,00zł.
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 056,00zł.
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton –
1 056,00zł.

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
stawki podatku określa załącznik Nr 2 do
uchwały.
5. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton – 688,00zł.
6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określa załącznik Nr 3 do
uchwały.
7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 1 495,00zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1 874,00zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/187/2008 Rady
Gminy w Deszcznie z dnia 20 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
01.01.2010r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łochowicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/272/09
Rady Gminy w Deszcznie
z dnia 6 listopada 2009r.
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)
Nie mniej niż
Mniej niż

12

15
15 i więcej

12

25
25 i więcej

12
29

29
31
31 i więcej

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumaInne systemy zatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne wieszenia osi jezdnych
Dwie osie
1 377,00
1 424,00
1 495,00
1 566,00
Trzy osie
1 744,00
1 970,00
1 874,00
1 993,00
Cztery osie i więcej
1 933,00
2 064,00
2 064,00
2 786,03
2 124,00
2 786,03
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/272/09
Rady Gminy w Deszcznie
z dnia 6 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa ,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

12
25

25
31
31 i więcej

12

40
40 i więcej

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumaInne systemy zatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne wieszenia osi jezdnych
Dwie osie
1 377,00
1 495,00
1 744,00
1 874,00
1 874,00
2 153,41
Trzy osie
1 744,00
2 153,41
2 242,00
2 786,03
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/272/09
Rady Gminy w Deszcznie
z dnia 6 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa / przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

12

25
25 i więcej

12
33

33
38
38 i więcej

12

38
38 i więcej

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumaInne systemy zatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne wieszenia osi jezdnych
Jedna oś
747,00
878,00
806,00
937,00
Dwie osie
1 127,00
1 246,00
1 436,00
1 625,00
1 495,00
2 124,00
Trzy osie
1 495,00
1 555,00
1 495,00
1 625,00
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi
Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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