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UCHWAŁA NR XXV/207/09
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie gminy Bobrowice rocznie wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej
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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 500,00zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 770,00zł,
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 900,00zł;
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 poniższa tabela:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
900,00
900,00
900,00
900,00
Trzy osie
900,00
900,00
900,00
1.000,00
1.050,00
1.050,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
950,00
1.000,00
1.050,00
1.266,00
950,00
950,00
1.000,00
1.050,00
1.594,00
1.594,00
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Cztery osie i więcej
1.000,00
1.000,00
1.054,00
1.672,00
1.672,00

25
27
29
31

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 800,00zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900,00zł
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

1.000,00
1.054,00
1.672,00
2.480,00
2.480,00

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.000,00zł
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 podatkowe określa poniższa tabela:

Stawka podatku(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
50,00
900,00
900,00
1.428,00
Trzy osie
1.260,00
1.744,00

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) od 7 ton do 10 ton włącznie - 600,00zł

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
100,00
950,00
950,00
1.960,00
1.744,00
2.578,00

6) od przyczepy lub 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 podatkowe określa poniższa tabela:

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 800,00zł
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa, +
przyczepa ( w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
40

38

Stawka podatku(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
50,00
200,00
400,00
Dwie osie
400,00
650,00
860,00
1.162,00
Trzy osie
700,00
954,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
100,00
400,00
600,00
800,00
860,00
1.306,00
1.720,00
954,00
1.300,00
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7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 800,00zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.000,00zł
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące własność gminy
z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8
pkt. 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Poz. 1764, 1765

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/70/07 Rady Gminy
Bobrowice z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010 roku.
Przewodniczący Rady
Mariola Szajek

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bobrowice.
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UCHWAŁA NR XL/315/09
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku 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 2001 r. 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) oraz art. 5 ust. 1, 3 i 4, 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, MP 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. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Lubsko:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,72zł od 1m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,77zł
od 1ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,19zł od 1m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych – 0,58zł od 1m2 powierzchni
użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,45zł od 1m2 powierzchni użytkowej:
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,04zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,04zł od 1m2 powierzchni
użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,12zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
f)

od garaży – 6,57zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3. od budowli:
a) służących do odprowadzania i oczyszczania
ścieków – 1% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
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b) pozostałych – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy, o której mowa w pkt a;
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. obiekty kulturalne i sportowo – rekreacyjne
wraz z przynależnymi im gruntami stanowiące
własność Gminy Lubsko, za wyjątkiem budynków lub ich części udostępnionych innym
podmiotom na prowadzenie działalności gospodarczej,
2. budowle stanowiące własność Gminy Lubsko,
dla których Gmina nie utworzyła żadnej jednostki organizacyjnej, nie przekazała ich we
władanie lub administrowanie,
3. nieruchomości lub ich części stanowiące własność Gminy Lubsko, które nie zostały oddane
we władanie lub administrowanie i nie są użytkowane bez żadnego tytułu prawnego przez
osoby fizyczne i osoby prawne,

Poz. 1765, 1766
do nich gruntami, za wyjątkiem budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej,

6. nieruchomości będące we władaniu jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych Gminy
Lubsko z wyjątkiem budynków lub ich części,
budowli oraz gruntów zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej,
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/204/08 Rady
Miejskiej w Lubsku z dnia 28 października 2008r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2009
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2008r. Nr 114 poz. 1654).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.

4. zasób mieszkaniowy Gminy Lubsko z wyłączeniem lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości,

Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz

5. remizy OSP i świetlice wiejskie, będące we
władaniu rad sołeckich wraz z przynależnymi
1765
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UCHWAŁA NR XL/316/09
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz 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) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
ze zm.: Dz. U. z 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,
MP 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), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych

podatków i opłat lokalnych w 2010r. (MP z 2009r.
Nr 52, poz. 742), uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Lubsko rocznie wynoszą:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
460,00zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 574,00zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 797,00zł;
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 poniższa tabela:
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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

Poz. 1766

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1 171
1 237
1 302
1 366
Trzy osie
1 286
1 372
1 460
1 547
1 634
1 722
Cztery osie i więcej
2 347
2 434
2 521
2 617
2 646

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 –
916,00zł

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

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 205
1 269
1 334
1 371
1 329
1 416
1 503
1 591
1 727
1 727
2 390
2 478
2 543
2 687
2 687

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 podatkowe określa poniższa tabela:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1 858
1 946
2 034
2 044
Trzy osie
2 044
2 646

5. od przyczepy lub 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 –
401,00zł.

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1 903
1 990
2 076
2 095
2 044
2 711

6. od przyczepy lub 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 podatkowe określa poniższa tabela:
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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

Poz. 1766, 1767

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
515
559
605
Dwie osie
1 405
1 489
1 574
1 854
Trzy osie
1 245
1 368

7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) do 15 miejsc 669,00zł,
b) od 16 miejsc do 29 miejsc 1 341,00zł,
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 676,00zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
538
581
614
1 446
1 531
1 618
1 862
1 307
1 403

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych w roku 2009 (Dz. Urz. Woj.
Lubus. z 2008r. Nr 114, poz. 1653).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/203/08 Rady
Miejskiej w Lubsku z dnia 28 października 2008r.
176 6

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

1767
176 7

UCHWAŁA NR XL/317/09
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny
i rolny.
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. 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
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), art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
(Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.: Dz. U.
z 2002r. Nr 216, poz. 1826, Dz. U. z 2005r. Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484,
Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,
Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730, Dz. U. z 2009r.
Nr 56, poz. 458), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.: Dz. U.
z 2006r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825, Dz. U. z 2007r. Nr 109, poz. 747, Dz. U.
z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, Dz. U.
z 2009r. Nr 56, poz. 458), uchwala się co następuje:
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§ 1. 1. Określa się wzór formularza informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1
do uchwały, który obowiązane są złożyć organowi
podatkowemu osoby fizyczne, z zastrzeżeniem art. 6
ust. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
art. 6a ust. 10 ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 7
ustawy o podatku leśnym, w przypadku wystąpienia
okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a
ust. 7 ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 4 ustawy
o podatku leśnym.
2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości w brzmieniu określonym w załączniku
Nr 2 do uchwały, którą obowiązani są złożyć organowi podatkowemu:
1) podatnicy, będący osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie
mającymi osobowości prawnej, jednostkami
organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa, a także jednostkami organizacyjnymi Państwowych Gospodarstw Leśnych
Lasy Państwowe;

Poz. 1767
organizacyjnymi Lasów Państwowych, a także
jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,

2) osoby fizyczne, jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
lub spółek nie mających osobowości prawnej,
§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny,
w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do
uchwały, którą są obowiązani składać:
1) podatnicy będący osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie mającymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa a także jednostkami organizacyjnymi
Lasów Państwowych,
2) osoby fizyczne, jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób
fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej lub spółek nie mających osobowości prawnej,
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

2) osoby fizyczne, jeżeli nieruchomość lub obiekt
budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób
prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub spółek nie
posiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową,

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/91/07 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 października 2007r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji
oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny
i rolny (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2007r. Nr 119,
poz. 1579 ze zm.: Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2008r.
Nr 114, poz. 1656, Nr 122, poz. 1834).

§ 2. Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego, w brzmieniu określonym w załączniku
Nr 3 do uchwały, którą są obowiązani składać:

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.

1) podatnicy będący osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie
mającymi osobowości prawnej, jednostkami

Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/317/09
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 12 listopada 2009r.
1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego
informację

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/317/09
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 12 listopada 2009r.

………………………………………………………………

IN-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO*)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.:Dz.U.z 2006r. Nr
121, poz.844 ze zm.)
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j.:Dz.U. z 2006., Nr 136, poz. 969 z późn.
zm.),
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn.zm.).
Składający:
Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów;
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów; użytkownikami wieczystymi gruntów, lasów; posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części gruntów, lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania:
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub wysokości opodatkowania
Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
2. Burmistrz Lubska
68-300 Lubsko
Plac Wolności 1

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję)

□ 1. właściciel
□ 2. współwłaściciel
□ 3. posiadacz
□ 4. współposiadacz
□ 5. użytkownik wieczysty □ 6. współużytkownik wieczysty
□ 8. współposiadacz
4. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

5. Numery księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

6. Nazwisko

7..Pierwsze imię, drugie imię

8. Data urodzenia

9.Imię ojca, matki

10. Numer PESEL

11.REGON

12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15.Gmina

16.Ulica

17.Numer domu/lokalu

18.Miejscowość

19.Kod pocztowy

20. Poczta

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

□ 1. Informacja składana po raz pierwszy

□ 2. Korekta informacji

I.
P ODATEK OD NI ERUCHOMOŚCI
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Wyszczególnienie

D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

Podstawa opodatkowania w m2
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gruntów i budynków
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych 1
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku

ha

D.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1. mieszkalnych –ogółem
w tym pomieszczenia o wysokości:
- powyżej 2,20 m

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

- od 1,40 m do 2,20 m
....................................m2

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej -ogółem
w tym pomieszczenia o wysokości:
- powyżej 2,20 m
- od 1,40 m do 2,20 m

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem
w tym pomieszczenia o wysokości:
- powyżej 2,20 m
- od 1,40 m do 2,20 m

4

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - ogółem
w tym pomieszczenia o wysokości:
- powyżej 2,20 m
- od 1,40 m do 2,20 m

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem
w tym pomieszczenia o wysokości:
- powyżej 2,20 m

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

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

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

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

- od 1,40 m do 2,20 m

6. Garaże ogółem:
w tym pomieszczenia o wysokości:
- powyżej 2,20 m
- od 1,40 m do 2,20 m

...................................m2
...................................m2
....................................m2
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D.3. BUDOWLE (wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych)

1. budowle

..……………………. zł
(podstawa opodatkowania w
zł
z dokładnością do 1 zł )

E. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH
1. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące
wyłącznie działalności rolniczej
2. inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków budowli zwolnionych oraz przepis
prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

…………………m2
..……………..…m2

II.
PODATEK ROLNY
F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych ( z dokładnością do 1 m 2)
Orne

Sady

x

x

Użytki zielone

I
II
III
IIIa

x

IIIb
IV

x
x

x

IVa

x

IVb

x

V
VI
VIz
Razem
Grunty pod stawami:
- zarybione (czym)
- nie zarybione
Rowy
RAZEM

Rolne zabudowane

Zadrzewione i
zakrzewione
położone na
użytkach rolnych

Ogółem ha
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III.
PODATEK
LEŚNY
I. POWIERZCHNIA LASU ( w ha, z dokładnością do 1 m2)

- ogółem
- zwolniona od podatku leśnego w tym:
a) lasy z drzewostanem do 40 lat
b) inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

ha
…………………….h
a
…………………….h
a

- podlegająca opodatkowaniu
…………………….h
a

w tym : lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przy…………………….h
rody i parków narodowych
a
J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
21. Imię

22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień – miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego informację/osoby
reprezentującej składającego deklarację

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
25. Uwagi organu podatkowego

26. Data

27. Podpis przyjmującego formularz

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI
I 1.Nazwisko
2.Pierwsze imię, drugie imię
3.Imiona rodziców
4.Numer PESEL

5.Numer NIP

6.Adres zamieszkania
7.Data wypełnienia informacji

8.Podpis

II 1.Nazwisko
2.Pierwsze imię, drugie imię
3.Imiona rodziców
4.Numer PESEL

5.Numer NIP
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6.Adres zamieszkania
7.Data wypełnienia informacji

8.Podpis

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/317/09
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 12 listopada 2009 r.
1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

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

DN-1

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/317/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
3. Rok
------------------------------------------

Podstawa:
prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących
właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,
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.
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.

Termin
składania:
Miejsce:
składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego:
Burmistrz Lubska
68-300 Lubsko
Plac Wolności 1

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

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

1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc – rok) --------------------------------------------

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

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

D. DANE PODATNIKA

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

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



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

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej
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9. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię **

10. Identyfikator REGON

11. Numer PESEL **

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

12. Sekcja PKD – Numer

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

13. Opis klasy rodzaju działalności gospodarczej

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

Pola 14, 15, 16 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
14. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

15. Imię ojca

16. Imię matki

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

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
17. Kraj
20. Gmina
24. Miejscowość

18. Województwo

19. Powiat

21. Ulica

22. Nr domu
25. Kod pocztowy

26. Poczta

23. Nr lokalu
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Podstawa opodatkowania
w m2 (ha)

Kwota podatku
zł,

gr

Stawka podatku

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW

zł,

1. Związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków
2. Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 1)

27.

3. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego

33.

gr

28.

29.

m2
30.

31.

32.

,

ha

,

34.

35.

m2

E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
1. Mieszkalnych

– ogółem

Stawka podatku

Podstawa opodatkowania
w m2
36.

37.
m2

w tym
kondygnacjii
o wysokości

- od 1,40 do 2,20 m

Kwota podatku
zł,

zł,

gr
38.

,

39.
m2

- powyżej 2,20 m

40.
m2

2. Związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej –
ogółem:
w tym
- od 1,40 do 2,20 m
kondygnacj i
o wysokości
- powyżej 2,20 m

41.

3. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – ogółem
w tym
- od 1,40 do 2,20 m
kondygnacji
o wysokości

46.

44.

,
42.

43.

,

m2

,

m2
45.
m2

- powyżej 2,20 m

47.
m2

48.

,

,

49.
m2
50.
m2

4. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - ogółem
w tym
- od 1,40 do 2,20 m
kondygnacji
o wysokości
- powyżej 2,20 m

51.

52.
m2

53.

,

,

54.
m2
55.
m2

5. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – ogółem
w tym
- od 1,40 do 2,20 m
kondygnacji
o wysokości
-

powyżej 2,20 m

56.

59.

57.

m2
m2

60.
m2

58.

,

,

gr
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E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ

Podstawa opodatkowania
w zł
z dokładnością do 1 zł

Stawka podatku

Kwota podatku

1.

Budowie służącej do odprowadzania i
oczyszczania ścieków

61.

62.

63.

2.

Budowle pozostałe

64.

65.

66.

1)

Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

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

67.
zł,

Suma kwot z części E.1, E.2 i E.3.

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

69. 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 rzeczywisto71. Nazwisko
ścią. 70. Imię
72. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

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

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

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
74. Uwagi organu podatkowego

75. Data (dzień - miesiąc - rok)

76. Podpis przyjmującego formularz
---------------------------------------------------------------

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/317/09
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 12 listopada 2009r.

77. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

78. Nr dokumentu

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

DL-1 załącznik nr 3 do Uchwały Nr

XL/317/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009 r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
79. Rok

Podstawa:
::prawna:
Składający:

Termin składania:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. 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 lasu.

J. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
80. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego:
Burmistrz Lubska
68-300 Lubsko
Plac Wolności 1

K. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

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

1. Deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc – rok) .........................................

L. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
82. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

M. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

M.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
83. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



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

 2. osoba prawna



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

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

86. Identyfikator REGON
....................................................................................................................................................................................

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

89. Imię ojca

90. Imię matki

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

M.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
91. Kraj

94. Gmina
98. Miejscowość

92. Województwo

93. Powiat

95. Ulica

96. Nr
domu
99. Kod pocztowy

100. Poczta

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

Rodzaj gruntów leśnych

1. Lasy

101.

2. Lasy ochronne

104.

3. Lasy wchodzące w skład
rezerwatów przyrody

107.

4. Lasy wchodzące w skład
parków narodowych

110.

Kwota podatku
Stawka podatku

zł,

102.

gr

103.

zł,,

,

gr

105.

,
106.

,

,
108.

,
109.

,

,
111.

,
112.

,

,

,

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

113.

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

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

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

 tak

 nie

Q. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczy116. Imię
117. Nazwisko
wistością.
118. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

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

.............................----------------------------------------------------------------------------...............
R. ADNOTACJE ORGANU
PODATKOWEGO
120. Uwagi organu podatkowego

121. Data (dzień - miesiąc - rok)

122. Podpis przyjmującego formularz

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

***) Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2005, Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
2) Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XL/317/09
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 12 listopada 2009 r.

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/317/09 Rady
Miejskiej

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

DR – 1

w Lubsku z dnia 12 listopada 2009
r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
2. Rok

na

.....................................
...
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających 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, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3.

Burmistrz Lubska
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko

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

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna  4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel
 2. współwłaściciel
 3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca)  8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)
6. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

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

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

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Numer domu / Numer lokalu

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17. Poczta
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C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
18. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. deklaracja roczna

 2. Korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
Powierzchnia gruntu w hektarach
Liczba hektafizycznych
rów przeliczeKlasy użytUwaga! Wykazujemy z dokładnoniowych
ków wyniścią do 1 m. kw
kające z
ewidencji
Podlegające
gruntów i
Ogółem
opodatkowaniu
budynków
Grunty orne

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Użytki zielone

I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne
zabudowane

I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz

Stawka z 1 ha
(przeliczeniowego lub
fizycznego)

w zł, gr

Wymiar podatku
rolnego w zł,gr
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Poz. 1767

Grunty pod
stawami
a) zarybione
łososiem,
trocią, głowacicą, palią i
pstrągiem
b) zarybione
innymi gatunkami ryb niż w
poz. a)
c) grunty pod
stawami
niezarybionymi

Rowy
Grunty zadrzewione i
zakrzaczone
położone na
UR

I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz
Razem

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

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

zaokrąglić do pełnych złotych )
H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Liczba załączników
--------------
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I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
19. Imię
23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

20. Nazwisko
24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23. Uwagi organu podatkowego

25. Data

26.Podpis przyjmującego formularz
***) Pouczenie

W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2005, Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).
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UCHWAŁA NR XLIX/177/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje :
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Żagań w następującej
wysokości:

b)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 19,46zł od 1m2
powierzchni użytkowej,

c)

zajętych naprowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,28zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,08zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,51zl od 1m2 powierzchni użytkowej;

1) od gruntów:
a)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70zł od 1m2 powierzchni,

b)

zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych -3,96zł od 1ha powierzchni,

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,28zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych - 0,61zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

3) od budowli:
a)

służących do odprowadzania i oczyszczania
ścieków - 1% ich wartości,

b)

pozostałych - 2% ich wartości.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/123/08 Rady
Miasta Żagań z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
__________________________________

Poz. 1768, 1769

ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20 lipca 1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
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UCHWAŁA NR XLIX/178/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od środków
transportowych, które wynoszą rocznie:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton, jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
4) 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, jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
5) od przyczep i 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,
jak w załączniku Nr 5 do uchwały;
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-

kowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały;
7) od autobusów, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Żagań
Nr XXXIV/124/08 Rady Miasta Żagań z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
______________________________________________
1

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 grudnia 1992r.);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20 lipca 1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.
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Poz. 1769
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/178/09
Rady Miejskiej w Żaganiu
z dnia 12 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Lp.
1.
2.
3.

Dopuszczalna masa całkowita
powyżej 3,5t do 5,5t włącznie
powyżej 5,5t do 9t włącznie
powyżej 9t do poniżej 12t

Stawka podatku w zł
647,00
1.035,00
1.242,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/178/09
Rady Miejskiej w Żaganiu
z dnia 12 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Stawki podatku w złotych

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach
nie mniej niż
mniej niż

1.
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

2.

3.

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieInne systemy zawieszenia osi
szeniem pneumatycznym
jezdnych
łub uznanym za równoważne
Posiadających dwie osie
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.432,00
Posiadających trzy osie
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.432,00
Posiadających cztery osie i więcej
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.432,00
2.539,00
2.432,00
2.539,00
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/178/09
Rady Miejskiej w Żaganiu
z dnia 12 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Lp.
1.

Dopuszczalna masa całkowita
od 3,5t do poniżej 12t

Stawka podatku w zł
1.449,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/178/09
Rady Miejskiej w Żaganiu
z dnia 12 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton
Stawki podatku w złotych

Lp.
1.

2.

Oś jezdna (osie jezdne)
Liczba osi i dopuszczalna masa
z zawieszeniem pneumatycznym łub
całkowita w tonach
uznanym za równoważne
Posiadających dwie osie
nie mniej niż 12 i mniej niż 18
1.832,00
nie mniej niż 18 i mniej niż 25
1.832,00
nie mniej niż 25 i mniej niż 31
1.832,00
nie mniej niż 31 do 36 włącznie
1.832,00
powyżej 36
2.432,00
Posiadających trzy osie i więcej
nie mniej niż 12 do 36 włącznie
1.832,00
powyżej 36 i mniej niż 40
2.432,00
nie mniej niż 40
2.432,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.832,00
1.832,00
1.832,00
2.004,00
2.432,00
1.832,00
2.432,00
2.593,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIX/178/09
Rady Miejskiej w Żaganiu
z dnia 12 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i 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
Lp.
1.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 7t do poniżej 12t

Stawka podatku w zł
1.242,00
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIX/178/09
Rady Miejskiej w Żaganiu
z dnia 12 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, 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 w złotych

Lp.
1.

2.

3.

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
Posiadających jedną oś
nie mniej niż 12 i mniej niż 18
1.449,00
nie mniej niż 18 i mniej niż 25
1.449,00
nie mniej niż 25 do 36 włącznie
1.449,00
powyżej 36
1.873,00
Posiadających dwie osie
nie mniej niż 12 i mniej niż 28
1.449,00
nie mniej niż 28 i mniej niż 33
1.449,00
nie mniej niż 33 do 36 włącznie
1.449,00
powyżej 36 i mniej niż 38
1.873,00
nie mniej niż 38
1.873,00
Posiadających trzy osie i więcej
nie mniej niż 12 do 36 włącznie
1.449,00
powyżej 36 i mniej niż 38
1.873,00
nie mniej niż 38
1.873,00
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.449,00
1.449,00
1.449,00
1.873,00
1.449,00
1.449,00
1.449,00
1.873,00
1.873,00
1.449,00
1.873,00
1.873,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIX/178/09
Rady Miejskiej w Żaganiu
z dnia 12 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych dla autobusów
Lp.
1.
2.
176 9

Liczba miejsc do siedzenia
Mniej niż 30 miejsc
Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku w zł
1.449,00
1.873,00
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UCHWAŁA NR XLIX/179/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 12 listopada 2009r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/8/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. 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 z późn. zm.)
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
_________________________________________________
1

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXVII/8/09 Rady
Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie
zwolnień z podatku, od nieruchomości w ten sposób, że § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) grunty, budynki i budowle będące mieniem komunalnym, z wyjątkiem wynajętych albo wydzierżawionych w całości lub w części innym osobom
fizycznym lub prawnym, niepowiązanym z budżetem miasta Żagań”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20 lipca 1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.
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UCHWAŁA NR XLIX/180/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 12 listopada 2009r.
zmieniająca uchwałę Nr XLV/81/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lipca 20006r. w sprawie ustalenia zasad
poboru, wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żagań oraz wyznaczenia inkasentów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15
ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XLV/81/06 Rady
Miasta Żagań z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie ustalenia zasad, poboru, wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żagań oraz wyznaczenia
inkasentów w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłaty targowe pobierane są imiennie w gotówce, w dniu dokonywania sprzedaży.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje
z chwilą przystąpienia do dokonywania sprzedaży
na targowisku.

3. Dzienna opłata targowa płatna jest w chwili wezwania do jej uiszczenia przez inkasenta”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
_____________________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
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z 20 lipca 1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogło-

Poz. 1771,1772

szenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

1771
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UCHWAŁA NR XXXVII/426/2009
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 17 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów
na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 10, art. 12 ust. 4 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

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określa tabela Nr 1:

Tabela Nr 1
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

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

a) powyżej 3,5 tony do 7 ton włącznie - 378,00zł
b) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 582,00zł
c)

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 644,00zł

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
746,00
796,00
848,00
1 062,00
Trzy osie
746,00
848,00
960,00
1 062,00
1 174,00
1 276,00
Cztery osie i więcej
960,00
1 062,00
1 174,00
1 918,00
2 020,00

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 482,00zł

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
848,00
908,00
1 010,00
1 378,00
848,00
960,00
1 062,00
1 174,00
1 704,00
1 806,00
1 062,00
1 174,00
1 806,00
2 664,00
2 664,00

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 tabela Nr 2:
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Tabela Nr 2
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdu: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Poz. 1772

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
582,00
694,00
848,00
1 592,00
Trzy osie
1 490,00
2 020,00

5) Od przyczepy lub 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 430,00zł
Tabela Nr 3
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4
644,00
746,00
1 062,00
2 000,00
2 020,00
2 664,00

6) Od przyczepy lub 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, określa tabela Nr 3:

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
inne systemy zapneumatycznym lub zawieszeniem
wieszenia osi jezduznanym za równoważne
nych
1
2
3
4
12
18
430,00
532,00
18
25
532,00
582,00
25
644,00
746,00
Dwie osie
12
28
480,00
532,00
28
33
746,00
960,00
33
38
960,00
1 490,00
38
1 276,00
1 806,00
Trzy osie
12
38
796,00
1 062,00
38
1 174,00
1 490,00
7) Od autobusu w zależności od liczby miejsc do łalności w zakresie oświaty i wychowania z wyjątsiedzenia:
kiem wykorzystywanych do działalności gospodarczej.
a) mniejszej niż 15 miejsc - 644,00zł
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
b) 15 miejsc, ale nie mniej niż 30 miejsc od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje960,00zł
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010r.
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 592,00zł
nie mniej niż

mniej niż

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy i inne środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby statutowej dzia1772

Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk
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UCHWAŁA NR XXXVII/427/2009
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 17 listopada 2009r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych
w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, 3, art. 7 ust. 3
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:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/418/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 października 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
w Gminie Sulechów na rok 2010 wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 2:

„5) będące mieniem komunalnym, nie oddane
innym osobom fizycznym bądź prawnym
w użytkowanie wieczyste lub posiadanie zależne”.
2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2
nie dotyczą gruntów, budynków lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 i ust. 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku.

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk

„3) lokale socjalne”.
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
1773
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UCHWAŁA NR XXVIII/201/2009
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 18 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 5, ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r.
w sprawie górnych stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych (M.P. z 2009r. Nr 52, poz. 742)
uchwala co następuje:
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą
rocznie:
1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,70zł od 1m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04zł
od 1ha powierzchni,
c) przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowanych na te cele - 0,39zł od
1m² powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,12zł od 1m² powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,48zł od 1m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00zł od 1m² powierzchni użytkowej,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 132

– 7725 –

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,57zł od 1m² powierzchni użytkowej,

budynki lub ich części oraz grunty stanowiące mienie komunalne wykorzystywane do prowadzenia
statutowej działalności w zakresie:
a) organizowania i upowszechniania kultury,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,16zł od 1m² powierzchni
użytkowej,
e) letniskowych lub innych budynków niemieszkalnych wykorzystywanych na cele letniskowe – 6,75zł od 1m² powierzchni użytkowej
f)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,45zł od 1m² powierzchni użytkowej.

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

Poz. 1774, 1775

b) kultury fizycznej i sportu,
c) ochrony przeciwpożarowej,
d) pomocy społecznej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kolsko.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/136/2008 Rady
Gminy Kolsko z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008r. Nr 122, poz.1825).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010r.
Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Szymański

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
oprócz zwolnień określonych w art. 7 ust. 1 – 2
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych również,
1774
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UCHWAŁA NR XXVIII/202/2009
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 18 listopada 2009r.
w sprawie określenia stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
Działając na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 10, ust. 1 i ust. 3, oraz art. 12, ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.
z 2009r. Nr 52, poz.742) uchwala się co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 314zł
b) powyżej 5,5 tony i poniżej 12 ton - 423zł
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdów i rodzaju zawieszenia
stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej 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
- 482zł
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,
5. od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą: od 7 ton i poniżej 12 ton - 286zł
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 wyższą niż 12 ton –
określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
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a) mniej niż 30 miejsc - 635zł
b) b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 754zł
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych:
1. samochody ciężarowe określone w § 1, pkt 1
związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego posiadającego gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1
ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r.
(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

Poz. 1775

§ 4. Traci moc: uchwała Nr XIX/137/2008 Rady
Gminy w Kolsku z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek oraz wprowadzenia zwolnień
w podatku od środków transportowych (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego Nr 122, poz. 1826),
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010r.
Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Szymański

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kolsko.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/202/2009
Rady Gminy Kolsko
z dnia 18 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
Nie mniej
Mniej niż
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
170,00
470,00
662,00
1500,00
Trzy osie
295,00
606,00
790,00
1212,00
1888,00
1888,00
Cztery osie i więcej
799,00
1225,00
1980,00
1980,00
1980,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
172,00
470,00
662,00
1500,00
295,00
606,00
790,00
1212,00
1888,00
1888,00
799,00
1225,00
1980,00
2784,00
2784,00
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/202/2009
Rady Gminy Kolsko
z dnia 18 listopada 2009 r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego 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) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
48,00
605,00
1082,00
1987,00
Trzy osie
2135,00
2135,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
48,00
605,00
1082,00
2135,00
2135,00
2764,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/202/2009
Rady Gminy Kolsko
z dnia 18 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 pojazdów: Naczepa / przyczepa +
pojazd silnikowy w tonach)

1775

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 jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Jedna oś
34,00
378,00
672,00
Dwie osie
366,00
1000,00
1548,00
2036,00
Trzy osie
1110,00
1506,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
31,00
378,00
672,00
366,00
1000,00
1548,00
2036,00
1110,00
1506,00
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UCHWAŁA NR XXXV/187/09
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 19 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn.
Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz
art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U z 2006 Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,16zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych:
letniskowych, które zostały zakwalifikowane do tej kategorii na podstawie prawa
budowlanego stanowiących własność
osób fizycznych - 4,60zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
– 0,64zł od 1 m2 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 – 0,15zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:

innych, nie wymienionych wyżej, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego –
4,80zł 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 (tekst jedn. Dz. U z 2006 Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dąbie.

a) mieszkalnych – 0,50zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/119/08 z dnia
6 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,70zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010roku.
Przewodnicząca Rady
Danuta Anioł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 6,40zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
1776
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UCHWAŁA NR XXXV/188/09
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 19 listopada 2009r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn.
Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst. jedn. Dz. U

z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 132
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1. Grunty, budynki i budowle wykorzystywane na
działalność statutową jednostek organizacyjnych gminy Dąbie,

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/120/08 Rady
Gminy Dąbie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości.

2. Grunty, budynki i budowle wykorzystywane na
cele ochrony przeciwpożarowej,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dąbie.

3. Nieruchomości gminne przekazane w posiadanie
zależne na cele kulturalno-oświatowe i kultury
fizycznej, z wyjątkiem wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.

4. Budynki pozostałe nie wykorzystywane na cele
działalności rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 1
ustawy o podatku rolnym, wskutek zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego z uwagi na uzyskanie prawa i pobieranie renty lub
emerytury rolniczej.

Przewodnicząca Rady
Danuta Anioł
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UCHWAŁA NR XXXV/189/09
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 19 listopada 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/122/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od
środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jedn.
Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dąbie.

§ 1. Traci moc uchwała Nr XXIII/122/08 Rady
Gminy Dąbie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie
zwolnień w podatku od środków transportowych.

Przewodnicząca Rady
Danuta Anioł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010r.
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UCHWAŁA NR XXXV/190/09
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 19 listopada 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w
drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969
ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października
2002 o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze
zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst. jedn. Dz. U.
z 2006 Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/149/09 Rady Gminy
Dąbie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zarządzenia
poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia zapis w § 2 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Aleksandra Słoka na terenie sołectwa Kosierz"

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 132
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dąbie.

Poz. 1779, 1780, 1781

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Danuta Anioł
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UCHWAŁA NR XXXV/191/09
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 19 listopada 2009r.
w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej oraz określenia inkasenta i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn.
Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz
art. 17, art. 19 pkt.1. lit. b oraz pkt. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz. U z 2006 Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się, że na terenie Gminy Dąbie opłatę
miejscową pobiera się w miejscowości Dąbie.
§ 2. Opłatę miejscową pobiera się od osób przebywających dłużej niż jedną dobę w miejscowości
wskazanej w § 1 w celach turystycznych i wypoczynkowych.
§ 3. Ustala się stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,93 zł za każdy dzień pobytu.

§ 6. Rozliczenie inkasenta powinno następować
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
§ 7. Inkasentowi przysługuje prowizja za inkaso
w wysokości 10 % kwoty pobranej i prawidłowo
rozliczonej opłaty miejscowej.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIII/123/08 Rady
Gminy Dąbie z dnia 6 listopada 2008 w sprawie
ustalenia miejscowości na terenie Gminy Dąbie,
w których pobiera się opłatę miejscową, ustalenia
wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej oraz
określenia inkasentów.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dąbie.

§ 4. Opłatę miejscową płaci się w kasie Urzędu
Gminy Dąbie lub za pośrednictwem inkasenta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2010r.

§ 5. Na inkasenta opłaty miejscowej wyznacza
się właściciela ośrodka wypoczynkowego w Dąbiu.

Przewodnicząca Rady
Danuta Anioł
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UCHWAŁA NR XXXI/153/09
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 20 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.), art. 5
ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006r. ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych w 2010r. (M. P.
z 2009r. Nr 52, poz. 742) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krzeszyce:
1) od gruntów:
a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,64zł od 1m2 powierzchni,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 132
b)

c)

– 7731 –

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04zł od
1ha powierzchni,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego oraz organizacje pożytku publicznego 0,19zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,61zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,53zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym 4,99zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych naprowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych 3,12zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

Poz. 1781, 1782
wej;

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.)
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki i budowle związane z doprowadzaniem wody oraz odprowadzaniem
i oczyszczaniem ścieków;
2) granty i budynki służące działalności kulturalnej
i działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu;
3) grunty, budynki zajęte na potrzeby prowadzenia działalności wśród dzieci w zakresie wychowania i oświaty.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Tomaszewski

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,36zł od 1m2 powierzchni użytko178 1
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UCHWAŁA NR XXXI/154/09
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 20 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.),
art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), obwieszczenia 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) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r. (M. P. Nr 67, poz. 872 z 2009r) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Krzeszyce:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 602zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 963zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton -1.204zł;
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 zgodnie z poniższą tabelą:

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1782

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

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1 265
1 325
1 384
1 806
Trzy osie
1 445
1 445
1 506
1 506
1 565
1 806
Cztery osie
1 626
1 686
1 686
1 897
1 897

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 093zł;

Stawka podatku
(w złotych)
Inne systemy osi jezdnych

1 265
1 325
1 384
1 806
1 445
1 445
1 506
1 506
1 899
1 899
1 626
1 686
1 897
2 786
2 786

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia zgodnie z poniższą tabelą:

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik sioStawka podatku
dłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeInne systemy zawieszeNiemniej niż
Mniej niż
niem pneumatycznym lub zawieszenia osi jezdnych
niem uznanym za równoważne
1
2
3
4
Dwie osie
12
18
1 096
1 096
18
25
1 096
1 096
25
31
1 096
1 108
31
1 620
2 153
Trzy osie
12
40
1 429
1 975
40
1 975
2 786
5) od przyczepy lub 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 - 843zł;
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-

jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia zgodnie z poniższą tabelą:
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy (w tonach)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Nie mniej niż
Mniej niż
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
12
18
843
18
25
903
25
963
Dwie osie
12
28
843
28
33
963
33
38
1 084
38
1 319
Trzy osie
12
38
963
38
1 204
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 325zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 686zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.

Stawka podatku
(w złotych
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
843
903
963
843
1 024
1 482
1 724
1 080
1 468

określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Tomaszewski

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/102/08 z dnia
19 grudnia 2008r. Rady Gminy Krzeszyce w sprawie
1782
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UCHWAŁA NR XXXI/155/09
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 20 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2010r. (M. P. z 2009r. Nr 52, poz. 742)
i art. 47 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej:
1) przy sprzedaży produktów rolnych nie przetworzonych produkcji własnej z terenu Gminy
Krzeszyce w kwocie 12zł;
2) przy sprzedaży pozostałych produktów w kwocie 31zł.

§ 2. Opłata targowa płatna jest w dniu, w którym
dokonywana jest sprzedaż.
1) zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa;
2) na inkasentów wyznacza się:
-

na terenie Krzeszyc: Tadeusza Witkowskiego, Grzegorza Zawadzkiego, Henryka
Tokarczuka,

-

w pozostałych miejscowościach Gminy
sołtysów: Barabasz Ireneusz, Cieślik Ryszard, Czuba Łucja, Dąbrowski Zenon,
Dzięcioł Józef, Ignatowicz Michał, Łankowski Zygmunt, Szpitalny Krzysztof, Mądrzak Dorota, Nadbrzeżny Leon, Pulkowski
Stanisław, Franczak Henryk, Rochowczyk
Bolesław, Rusin Kamil, Wąsowicz Anna,
Wziętkowiak Grażyna, Pizański Józef.

3) wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi
5% zainkasowanej kwoty.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.

Poz. 1783, 1784

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Tomaszewski
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UCHWAŁA NR XXXIV/221/09
RADY GMINY BRODY
z dnia 20 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i 2 art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości 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 - 0,58zł,

b)

pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
powierzchni - 4,01zł,

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,12zł;

2) od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej
- 0,53zł,

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1m2 powierzchni użytkowej - 14,36zł,

odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 3,31zł;
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%.
§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7
ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania
zajętych na działalność gospodarczą;
2) budynki lub ich części oraz granty wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
3) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby prowadzenia świetlic typu
socjalizacyjnego i terapeutycznego, zwolnienie
nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
4) budynki łub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby świetlic wiejskich zajmowane
na cele kulturalno - oświatowe, zwolnienie nie
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych
na działalność gospodarczą;
5) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby wypożyczania książek i czytelnictwa, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów
opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym powierzchni użytkowej od 1m2 - 4,63zł,

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, od 1m2 powierzchni użytkowej
- 2,12zł,

6) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby świadczenia pomocy społecznej, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów
opodatkowania na prowadzenie działalności
gospodarczej;

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie

7) budynki lub ich części, grunty oraz budowle,
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Poz. 1784, 1785

stanowiące mienie komunalne wykorzystywane
do prowadzenia statutowej działalności służącej do poboru i przesyłania wody oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.

Przewodniczący Rady
Lech Kossak

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/139/08 Rady Gminy Brody z dnia 19 września 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
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UCHWAŁA NR XXXIV/222/09
RADY GMINY BRODY
z dnia 20 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr 121,
poz. 844) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Brody wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 400zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 500zł,

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 700zł;

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

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 400zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 500zł,

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 700zł;

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 podatkowe określa załącznik Nr 2 do

uchwały;
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem
związanych z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego - 300zł;
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 podatkowe określa załącznik
Nr 3 do uchwały;
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia
a)

do 15 miejsc - 600zł,

b)

od 16 miejsc do mniej niż 30 miejsc - 1 200zł,

c)

równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 300zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy wykorzystane do przewozów
szkolnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.
§ 4. Traci moc uchwała XXII/150/08 Rady Gminy
Brody z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak
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Poz. 1785

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/222/09
Rady Gminy Brody
z dnia 20 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
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
1.049
1.107
1.165
1.223
Trzy osie
1.151
1.229
1.307
1.385
1.463
1.541
Cztery osie i więcej
2.101
2.179
2.257
2.343
2.368

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.078
1.136
1.194
1.266
1.190
1.268
1.346
1.424
1.594
1.594
2.140
2.218
2.276
2.480
2.480

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/222/09
Rady Gminy Brody
z dnia 20 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
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku w złotych

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
1.664
1.742
1.820
1.830
Trzy osie i więcej
1.830
2.368

Inne systemy
zawieszenia
1.703
1.781
1.859
1.960
1.830
2.577
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/222/09
Rady Gminy Brody
z dnia 20 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
Przyczepa /naczepa + 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 jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoznaczne
Jedna oś
461
501
541
Dwie osie
1,257
1.333
1.409
1.660
Trzy osie
1.115
1.225

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
481
521
568
1.295
1.371
1.448
1.719
1.170
1.295
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UCHWAŁA NR XXXIV /223 /09
RADY GMINY BRODY
z dnia 20 listopada 2009r.
w sprawie opłaty targowej
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. 19 pkt 1 lit. a
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

§ 1. 1. Dzienna stawka opłaty targowej pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku
w rozumieniu ustawy o podatkach lokalnych wynosi
10zł.

3. Istnieje możliwość dokonania zapłaty opłaty
targowej w kasie Urzędu Gminy w Brodach w godzinach urzędowania.

2. Osoby od których należna jest opłata targowa
zobowiązane są do jej uiszczenia, bez wezwania,
z góry do rąk inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Brody
Nr XII/93/03 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.

2. Na inkasentów wyznacza się: w Brodach Panią
Beatę Kowalczuk, w pozostałych miejscowościach
gminy - sołtysów.

4. Inkasenci za swoje usługi będą otrzymywali
wynagrodzenie w wysokości 10% z zainkasowanych
wpływów po miesięcznym rozliczeniu.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

jewództwa Lubuskiego, a stawki w niej określone
obowiązują od dnia 1 stycznia 2010r.

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

Przewodniczący Rady
Lech Kossak
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UCHWAŁA NR XXX/174/2009
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 20 listopada 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/115/2008 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 listopada 2008r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku.

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XX/115/2008 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 13 listopada 2008r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.

Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk
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UCHWAŁA NR XXX/175/2009
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 20 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
pobieraną od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach Gminy zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Pobór inkasa będzie realizowany przez:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie - na terenie Targowiska Gminnego
w Przewozie,

sołtysów - na pozostałym obszarze gminy.
3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 35% od pobranych należności z tytułu opłaty
targowej.
4. Zobowiązuje się inkasenta do wpłacania zebranych należności z tytułu opłaty targowej na konto Urzędu Gminy w dniu pobrania opłaty targowej.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, obliczone od faktycznie zebranych należności, będzie
wypłacane inkasentowi w ciągu 10 dni po zakończeniu miesiąca.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/117/2008 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 13 listopada 2008r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje

Poz. 1788, 1789

wództwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku.
Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/175/2009
Rady Gminy w Przewozie
z dnia 20 listopada 2009r.

Tabela opłat targowych obowiązujących na terenie Gminy Przewóz
Ustala się następujące stawki dziennej opłaty targowej:
a) od sprzedaży ze stałych punktów – 5,50zł,
b) od sprzedaży z ławy lub stołu - 15,00zł,
c) od sprzedaży z wozu konnego, samochodu osobowego, samochodu dostawczego o ładowności do
3 ton, przyczepy kempingowej i namiotu - 22,00zł,
d) od sprzedaży z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3 ton, przyczep ciągnikowych 22,00zł,
e) przy sprzedaży małych ilości warzyw, kwiatów, owoców runa leśnego - 10,00zł,
f) przy sprzedaży płodów rolnych - 11,00zł,
g) przy sprzedaży materiałów specjalnych - 20,00zł.
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UCHWAŁA NR XXX/176/2009
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 20 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 5 ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,77zł od 1m2 powierzchni ,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,65zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,51zł od 1 m2 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 – 4,16zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego- 4,45zł od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem :
garaży, dla których stawka wynosi 6,88zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości, określonej na
podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 –7.
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2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości i budynki zajęte na prowadzenie
kultu religijnego,
2) nieruchomości i budynki zajęte na prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej,
3) nieruchomości, budynki i budowle zajęte pod
urządzenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
4) nieruchomości, budynki i budowle zajęte na
prowadzenie targowisk,
5) nieruchomości, budynki i ich części stanowiące
mieszkaniowy zasób gminy.
3. Zwolnienie nie dotyczy części nieruchomości
wynajętych w celu prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna.

Poz. 1789, 1790

2. Pobór inkasa będzie realizowany przez sołtysów.
3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów
w wysokości 10% od pobranych osobiście należności z tytułu podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/119/2008 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 13 listopada 2008r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
§ 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.
Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk

§ 2. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych.
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UCHWAŁA NR XXX/177/2009
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 20 listopada 2009r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w
Gminie Przewóz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów
w wysokości 20% od pobranych osobiście należności z tytułu opłaty od posiadania psów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 2. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 45,00zł za każdego psa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/118/2008 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 13 listopada 2008r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania
psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów
w Gminie Przewóz.

2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez
wezwania z góry do 15 maja każdego roku podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia
w posiadanie psa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązująca od
1 stycznia 2010 roku.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania
psów w drodze inkasa.

Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów.

2. Pobór inkasa będzie realizowany przez sołtysów.
1790
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UCHWAŁA NR XXX/178/2009
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 20 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie :
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 450zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 600zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 800zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
- 1.400 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki
podatkowe określa załącznik Nr 2 do uchwały,

5) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia :
a) mniej niż 30 miejsc - 1.150zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.200zł,
6) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 580zł,
7) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/116/2008 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 13 listopada 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku.
Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/178/2009
Rady Gminy w Przewozie
z dnia 20 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
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
850
900
1 100
1 160
Trzy osie
850
900
1 100
1 160
1 400
1 400
Cztery osie i więcej
1 100
1 160
1 260
1 671,99
1 900

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
900
1 100
1 160
1 265,69
900
1 100
1 160
1 260
1 593,77
1 593,77
1 160
1 260
1 671,99
2 479,97
2 479,97

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/178/2009
Rady Gminy w Przewozie
z dnia 20 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego 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) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
1 450
1 500
1 600
1 830
Trzy osie
1 700
1 742,06

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 500
1 600
1 700
1 959,23
1 742,06
2 576,88
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/178/2009
Rady Gminy w Przewozie
z dnia 20 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
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
590
595
600
Dwie osie
595
620,01
859,37
1 161,77
Trzy osie
1 400
1 500

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
595
600
605
600
859,37
1 305,39
1 718,71
1 440
1 550
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UCHWAŁA NR LXIII/247/09
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU KOMISARZA RZĄDOWEGO
z dnia 23 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz art. 10 ust. 1
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.2)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Międzyrzecz:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 540zł,
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, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz.1759; z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730 i Nr 223, poz. 1463; z 2009r. Nr 56, poz. 458.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 740zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 940zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1050zł,
b) powyżej 5,5 tony i poniżej 12 ton – 1150zł,
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 podatkowe określa załącznik Nr 2 do
uchwały,
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5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 540zł,

Poz. 1792
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1520zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/163/08 Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2008
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 127,
poz. 1903; z 2009r. Nr 5, poz. 161).

6) od przyczepy lub 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 podatkowe określa załącznik Nr 3 do uchwały,

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Rada Miejska Komisarz Rządowy:
Marian Sierpatowski

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1260zł,
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIII/247/09
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego
z dnia 23 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

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

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie
12

13

1.130

1.230

13

14

1.230

1.330

14

15

1.440

1.540

1.540

1.640

15

Trzy osie
12

17

1.230

1.330

17

19

1.330

1.440

19

21

1.440

1.550

21

23

1.550

1.650

1.650

1.750

23
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Cztery osie i więcej
12

25

1.440

1.550

25

27

1.650

1.750

27

29

1.850

1.950

2.070

2.480

29

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIII/247/09
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego
z dnia 23 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie
12

18

1.230

1.330

18

25

1.280

1.380

25

31

1.380

1.480

1.480

1.960

31

Trzy osie
12
40

40

1.440

1.770

1.770

2.580

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 132

– 7746 –

Poz. 1792

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIII/247/09
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego
z dnia 23 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
naczepa / przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

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

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś
12

25

25

620

670

720

770

Dwie osie
12

33

720

870

33

38

870

1.330

1.180

1.740

38

Trzy osie
12
38

38

820

970

970

1.330
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UCHWAŁA NR LXIII/248/09
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU KOMISARZA RZĄDOWEGO
z dnia 23 listopada 2009r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.3) oraz art. 5 i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
ze zm.4) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyrzecz w wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,56zł,
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, z zastrzeżeniem lit. d - od 1m2 powierzchni - 0,18zł,
d) posiadających klasyfikację gleboznawczą
i nie zaliczonych zgodnie z przepisami o ewidencji gruntów i budynków do użytków rolnych ani do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych - od 1m2
powierzchni - 0,06zł.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,51zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1m2 powierzchni
użytkowej - 16,95zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
3

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, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167
poz.1759; z 2005 Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173 ,poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223
poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.
4
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009r. Nr 56, poz. 458.

materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni
użytkowej - 9,00zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń
zdrowotnych - od 1m2 powierzchni użytkowej
- 4,00zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem określonych pod
lit. f i g - od 1m2 powierzchni użytkowej 3,37zł,
f)

wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe (domki letniskowe) - od 1m2
powierzchni użytkowej - 5,95zł,

g) garaży nie stanowiących części budynku
mieszkalnego - od 1m2 powierzchni użytkowej - 5,95zł.
3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości,
nieruchomości lub ich części, stanowiące mienie
komunalne, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem,
użyczenie bądź pod innym tytułem albo nie zostały
objęte w bezumowne posiadanie.
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty i budynki lub ich części wykorzystywane na
działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej,
sportu i rekreacji oraz opieki społecznej.
3. Zwolnienie wymienione w ust. 2 nie dotyczy
przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/160/08 Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2008r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od podatku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 127, poz.1900).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Rada Miejska Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 132

– 7748 –

Poz. 1794

179 3

1794
179 4

UCHWAŁA NR LXIII/249/09
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU KOMISARZA RZĄDOWEGO
z dnia 23 listopada 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy
Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.5), art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.6) uchwala się, co następuje:
§ 1. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały Nr XXII/202/04
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 listopada
2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy
obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2004r. Nr 101, poz. 1570;
z 2008r. Nr 127, poz. 1904) otrzymują brzmienie jak
w załączeniu do niniejszej uchwały.

5

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, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759; z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.
6
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009r. Nr 56, poz. 458.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Rada Miejska Komisarz Rządowy:
Marian Sierpatowski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIII/249/09
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego
z dnia 23 listopada 2009r.
123. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

124. Nr dokumentu

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1
125. Rok

Podstawa
Składający:
prawna:

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

S. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
126. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

T. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

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

1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej – data ................................

U. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
128. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

V. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

V.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
129. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

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

130. Nazwa pełna * / Nazwisko **

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

132. Identyfikator REGON

133. Numer PESEL **

134. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

135. Imię ojca

136. Imię matki

V.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
137. Kraj

140. Gmina

144. Miejscowość

138. Województwo

139. Powiat

141. Ulica

142. Nr
domu
145. Kod pocztowy

146. Poczta

143. Nr
lokalu
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W. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Podstawa opodatkowania w m2(ha) z dokładnością
do 1 m2

Kwota podatku
zł,

Stawka podatku

W.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW

zł,

gr

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

147.

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

28.

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

31.

32.

33.

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

34.

35.

36.

148.

m2
ha

gr

149.

29.

30.

,

,

W.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
Podstawa opodatkowania w m2

- ogółem

37.

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
w tym
w tym
kondygnacji
- powyżej 2,20 m
o wysokości:
2. Związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem:

40.

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
w tym
w tym
kondygnacji
- powyżej 2,20 m
o wysokości: na prowadzenie działalności gospodarczej
3. Zajęte
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem

45.

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
w tym
w tym
kondygnacji
- powyżej 2,20 m
o wysokości: na prowadzenie działalności gospodarczej w
4. Zajęte
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - ogółem

50.

w tym kondygnacji
- od 1,40
o wysokości:
do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
w tym
w tym
kondygnacji
- powyżej 2,20 m
o wysokości:
5. Pozostałe,
w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego, z zastrzeżeniem pkt
6 i 7 - ogółem

55.

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
w tym
w tym
kondygnacji
- powyżej 2,20 m
o wysokości:
6. Wykorzystywane
na cele rekreacyjo-wypoczynkowe /
domki letniskowe/ ogółem

60.

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
w tym
kondygnacji - powyżej 2,20 m
tym
ow
wysokości: nie stanowiące części budynku mieszkalnego
7. Garaże
- ogółem

65.

1. Budynki mieszkalne

w tym
w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

Kwota podatku
Stawka podatku
38.

zł,

zł,
gr 39.

41.
42.

43.

44.

48.

49.

53.

54.

58.

59.

m2
46.
47.

51.
52.

56.
57.

m2

61.
62.

63.

64.

66.
67.
70.
71.

68.

69.

,

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

Podstawa opodatkowania
w zł
z dokładnością do 1 zł

Kwota podatku
zł,

Stawka podatku
1. Budowle

72.

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

75.

zł 73.

gr

74.

%

zł
76.

77.

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

78.
zł

Suma kwot z części E.1, E.2 i E.3.

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

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

 tak

81. Liczba załaczników ZW-1/C

 nie

Z. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto83. Nazwisko
ścią. 82. Imię
84. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

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

AA. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
86. Uwagi organu podatkowego

87. Data (dzień - miesiąc - rok)

88. 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 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.).
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIII/249/09
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego
z dnia 23 listopada 2009r.
150. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

151. Nr dokumentu

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

Podstawa prawna:

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

Składający:

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

Termin składania:

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

Miejsce składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

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

CC. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

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

1. informacja składana po raz pierwszy

 2. korekta uprzednio złożonej informacji – data ................................

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

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

EE. DANE PODATNIKA
EE.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
156. Nazwisko
157. Pierwsze imię, drugie imię
158. Identyfikator REGON

159. Numer PESEL
161. Imię ojca

160. Data urodzenia

162. Imię matki

EE.2. ADRES ZAMIESZKANIA
163. Kraj
166. Gmina
170. Miejscowość

164. Województwo

165. Powiat

167. Ulica

168. Nr domu
171. Kod pocztowy

169. Nr
lokalu

172. Poczta

FF. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Podstawa opodatkowania w m2
z dokładnością do 1 m2
FF.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3

173.

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

25.

3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego, z zastrzeżeniem pkt 6
4. Posiadające klasyfikację gleboznawczą i nie zaliczone zgodnie z przepisami o ewidencji gruntów i budynków do użytków
rolnych ani do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych

ha
26.
27.
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FF.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
Podstawa opodatkowania w m2

- ogółem

1. Mieszkalne
w tym
kondygnacji
o wysokości:

28.

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

29.

- powyżej 2,20 m

30.

2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem
w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

32.

- powyżej 2,20 m

33.

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

kondygnacji
o wysokości:

36.

38.

- powyżej 2,20 m

39.

w tym

- powyżej 2,20 m

-

42.
43.
44.

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

- powyżej 2,20 m

45.

7. Garaże nie stanowiące części budynku mieszkalnego - ogółem
w tym
kondygnacji
o wysokości:

40.
41.

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

6. Wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe / domki letniskowe/ ogółem
w tym
kondygnacji
o wysokości:

37.

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

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

kondygnacji
o wysokości:

34.
35.

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

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

w tym

31.

46.
47.

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

- powyżej 2,20 m

48.

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

49.

Budowle ……………………………………………………………………………………………………….

50.

zł
zł

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

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

 tak

 nie

53. Liczba załączników ZW-1/C
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HH. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
54. Imię

55. Nazwisko

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

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

II. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
58. Uwagi organu podatkowego
59. Data (dzień - miesiąc - rok)

60. Podpis przyjmującego formularz

1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
2) Niepotrzebne skreślić
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1795
UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2009
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 23 listopada 2009r.
1795

w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5
ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy w Słońsku
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się na terenie gminy Słońsk stawki
podatku od nieruchomości 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 0,65zł,
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 0,14zł,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej 0,50zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej - od 1m2 powierzchni
użytkowej 15,70zł,
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,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej
3,50zł,
3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Niezależnie od zwolnień przewidzianych
w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się od podatku od
nieruchomości lub ich części:
a) budynki i grunty lub ich części stanowiące
własność gminy Słońsk wykorzystywane na
prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
b) budowle, budynki, grunty lub ich części stanowiące własność gminy Słońsk, będące
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w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/177/2008 Rady
Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie
określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa
Lubuskiego Nr 124, poz. 1875 z 2008r.).

Poz. 1795, 1796

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słońsk.
1795
79 6
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1796
UCHWAŁA NR XXXVIII/241/2009
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 23 listopada 2009r.
w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 10 ust. 1, 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 z późn. zm.) Rada
Gminy Słońsk uchwala, co następuje:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
15

15

12
15

25

12
31

31

stawka podatku (w złotych)
600,00
750,00
1000,00
1200,00

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
dwie osie
1300,00
1600,00
trzy osie
1600,00
1800,00
cztery osie i więcej
1800,00
2000,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

1

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:

samochody o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach)
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie
powyżej 5,5 do 7 włącznie
powyżej 7 do 9 włącznie
powyżej 9 i poniżej 12

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

Lp.

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

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1500,00
1600,00
1700,00
1800,00
2480,00
2480,00

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:

ciągniki siodłowe i balastowe łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów (w tonach)
od 3,5 i poniżej 12

stawka podatku
(w złotych)
1400,00
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4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
31

31

12
40

40

1.
2.

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowietj
pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zwieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
dwie osie
1450,00
1700,00
trzy osie
1800,00
2200,00

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyLp.

Poz. 1796

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

mniej niż

12
25

25

12
38

38

12
38

38

1600,00
1960,00
1820,00
2580,00

jątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:

przyczepy i naczepy łącznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie
całkowitej (w tonach)
od 7 do mniej niż 9
od 9 i poniżej 12

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

stawka podatku
(w złotych)
300,00
500,00

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zwieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
jedna oś
1000,00
1233,60
dwie osie
1300,00
1600,00
trzy osie
1300,00
1819,00

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1200,00
1233,60
1400,00
1720,00
1400,00
1819,00

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
Lp
1.
2.

autobusy - ilość miejsc do siedzenia
mniej niż 30 miejsc
równej lub wyższej niż 30 miejsc

2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe stanowiące własność Gminy Słońsk, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2,
4 i 6 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych.

stawka podatku (w złotych)
1200,00
1300,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słońsk.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/84/2007 Rady
Gminy Słońsk z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień
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od podatku od
środków transportowych
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 127,
poz 1733 z 2007r.)
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

Poz. 1796

wym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od
dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz
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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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