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ZARZĄDZENIE NR 329
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbie
Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219,
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r.
Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34,
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127
i Nr 218, poz. 1592 z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180,
poz. 1111) w związku z uchwałą Nr XXXV/192/09
Rady Gminy Dąbie z dnia 19 listopada 2009r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia
14 lutego 2010r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania
poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na
obszarze Gminy Dąbie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Dąbie w okręgu
wyborczych Nr 12, w którym wybiera się jednego
radnego.

Wojewoda Lubuski
Helena Hatka
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Załącznik
do zarządzenia Nr 329
Wojewody Lubuskiego
z dnia 4 grudnia 2009r.
Kalendarz wyborczy
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbie
zarządzonych na dzień 14 lutego 2010r.
Termin wykonania
czynności wyborczej
do 16 grudnia 2009r.

-

do 26 grudnia 2009r.

-

Treść czynności

-

do 28 grudnia 2009r.

-

do 31 grudnia 2009r.

-

do 15 stycznia 2010r.
do godz. 2400
do 15 stycznia 2010r.

-

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia oraz
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbie.
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta
Gminy Dąbie, informacji o granicy okręgu wyborczego, numerze
i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbiu w wyborach
uzupełniających,
zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnego.
zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu Gminnej
Komisji Wyborczej w Dąbiu.
powołanie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej
w Dąbiu.
zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbiu list kandydatów na
radnego w okręgu wyborczym.
zgłaszanie Wójtowi Gminy Dąbie kandydatów do składów obwodowej komisji wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 135
do 24 stycznia 2010r.

-

do 30 stycznia 2010r.

-

do 31 stycznia 2010r.
12 lutego 2010r.
o godz. 2400
13 lutego 2010r.

-

14 lutego 2010r.
godz. 600 – 2000

-

-
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powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Dąbiu obwodowej
komisji wyborczej,
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta
Gminy Dąbie, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania
oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbiu
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających
numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów.
sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy.
zakończenie kampanii wyborczej.
przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu
wyborców.
głosowanie.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXVIII/186/09
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 10 września 2009r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych
przez Gminę Łagów
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz. U.
z 2003r. Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2004r. Nr 69,
poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703,
Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz. U.
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. Korzystanie z przedszkola ma charakter odpłatny z zastrzeżeniem bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.
z dnia 6 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17).
§ 2. Opłacie podlegają świadczenia obejmujące:
1. koszty surowców zużytych do przygotowania
posiłków;
2. koszty dodatkowych zajęć opiekuńczo - wy-

chowawczych, dydaktycznych i specjalistycznych prowadzonych w przedszkolu/oddziale
przedszkolnym.
§ 3. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2 pkt 1
kalkulowana jest w każdej placówce odrębnie i ustalana przez strony: dyrektora przedszkola/szkoły i rodziców (prawnych opiekunów) dziecka w drodze indywidualnej umowy cywilnoprawnej.
§ 4. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2 pkt 2
ustala się miesięcznie za każdą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach dodatkowych
zajęć opiekuńczych prowadzonych przez przedszkole
w wysokości 0,15% minimalnego wynagrodzenia za
pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5. Liczba godzin dziennej opieki nad dzieckiem,
zakres usług i świadczeń dodatkowych oraz wysokość opłat ustalana jest przez strony: dyrektora
przedszkola/szkoły i rodziców (prawnych opiekunów) dziecka w drodze indywidualnej umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług za dodatkowe
zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, dydaktyczne
i specjalistyczne prowadzone przez przedszkole.
§ 6. Ustala się następujący rozkład dnia pobytu
dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym
uwzględniający dodatkowe zajęcia opiekuńczo
- wychowawcze i inne prowadzone przez przedszkole/oddział przedszkolny:

Dziennik Urzędowy
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godzina
630 - 800
800 - 1300
1300 - 1530
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ramowy rozkład zajęć
dodatkowe zajęcia opiekuńcze*
godziny realizacji podstaw programowych
dodatkowe zajęcia opiekuńcze*

* - opieka nad dziećmi, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, muzykoterapia, przygotowanie dzieci do udziału w konkursach
i występach środowiskowych, realizacja programów autorskich i innowacji pedagogicznych, terapia zajęciowa, zajęcia ruchowe .
§ 7. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć przedszkola ustala dyrektor przedszkola/oddziału przedszkolnego w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi
opiekunami) dzieci.
§ 8. Rodzice (prawni opiekunowie) dwojga i więcej dzieci przebywających w przedszkolu/oddziale
przedszkolnym powyżej pięciu godzin dziennie zobowiązani są do uiszczania comiesięcznej opłaty
określonej w § 4 z uwzględnieniem 50% zniżki
w opłacie za każdą godzinę sprawowania opieki nad
dzieckiem w ramach dodatkowych zajęć opiekuńczych i innych za drugie i każde kolejne dziecko.

§ 10. Opłata, o której mowa w § 2 pkt 2, nie podlega zwrotowi.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XVI/95/04 Rady
Gminy Łagów z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie
odpłatności za świadczenia prowadzonych przez
Gminę Łagów przedszkoli.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łagów.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

§ 9. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 2 pkt 1 zostanie
odpowiednio obniżona zgodnie z regulaminem
przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Przewodniczący Rady
Czesław Kalbarczyk
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Załącznik
do uchwały Nr XXVIII/186/09
Rady Gminy Łagów
z dnia 10 września 2009r.
Umowa cywilnoprawna
o świadczenia proponowane dla dzieci w placówkach i oddziałach przedszkolnych na terenie
Gminy Łagów
zawarta w dniu …………………………… pomiędzy……………….…………………………………………….
w ……………………………………reprezentowanym przez ……………………………………….….. dyrektora
……………………………… w ……………………………………….. zwanym dalej „przedszkolem/oddziałem przedszkolnym” lub „usługodawcą”, a rodzicem (prawnym opiekunem) ……..………...…………………….. zwanym
dalej „usługobiorcą” o świadczenie usług dla dziecka:
1……………………………………………………………………………………………………………………………….
§ 1. 1. Przedszkole/oddział przedszkolny zobowiązuje się do zapewnienia dziecku :
a)

bezpieczeństwa w czasie pobytu na terenie przedszkola,

b)

fachowej opieki wychowawczo - dydaktycznej,

c)

bezpłatnego korzystania z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

d)

odpłatnego korzystania z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (powyżej 5 godzin dziennie).

2. Przedszkole tworzy warunki do odpłatnego korzystania z wyżywienia.
3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w godzinach od 8 00
do 1300 a dodatkowe zajęcia opiekuńcze wykraczające poza podstawę programową w godz. 630 - 800
i 1300 - 1530.
§ 2. 1. Usługobiorca oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z:
a)

dziennego wyżywienia w ilości ………………….. posiłków, tj. ………………………………………….........,

b)

usług przedszkola w godzinach od ……………………………………. do ………………………………..........

2. Usługobiorca zobowiązuje się do wniesienia na rzecz usługodawcy:
a)

opłaty za wyżywienie dziecka (koszt surowca) w wysokości: ……………………………..zł (słownie:
……………………………………………………………….. dziennie,
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opłat za dodatkowe zajęcia opiekuńcze i inne w wysokości: ……..……………………… zł (słownie:
………………………………………………………………………….)

3. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt b podlegają aktualizacji w oparciu o zmiany minimalnego
wynagrodzenia za pracę publikowane w Monitorze Polskim. Zmiana opłaty następuje od miesiąca,
w którym zostało zmienione minimalne wynagrodzenie za pracę.
4. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt a mogą ulegać zmianie w okresach miesięcznych w zależności
od cen rynkowych towarów. Wysokość stawki żywieniowej dziennej ustala się w oparciu o kalkulację sporządzoną przez dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego.
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
5. Należność za pobyt dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym oraz świadczone usługi pobierana
jest do dnia 15 każdego miesiąca z góry za każdy miesiąc.
§ 3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie podlega zwrotowi na zasadzie: stawka żywieniowa dzienna mnożona przez ilość
dni nieobecności dziecka w przedszkolu
w danym miesiącu zgodnie z regulaminem przedszkola/oddziału przedszkolnego.
§ 4. Za zwłokę we wnoszeniu opłat przedszkole nalicza odsetki w ustawowej wysokości.
§ 5. Za odbieranie dziecka/dzieci po godzinach ustalonych w umowie cywilnoprawnej przedszkole naliczy opłatę jak za dodatkowe świadczenia opiekuńcze za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
§ 6. Zasady organizacji przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa regulamin przedszkola/oddziału przedszkolnego.
§ 7. 1. Usługobiorca może odstąpić od umowy za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec miesiąca.
2. Wniesione opłaty z tytułu wyżywienia dziecka w przedszkolu za miesiąc, w którym następuje rozwiązanie umowy podlegają zwrotowi - na pisemny wniosek usługobiorcy - proporcjonalnie do ilości dni
uczęszczania dziecka do przedszkola w danym miesiącu.
3. Przedszkole może odstąpić od umowy w przypadku nieterminowego regulowania należności, bądź ich
nie uiszczania przez okres 1 miesiąca.
§ 8. Umowę zawiera się na czas określony, tj.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
§ 9. 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla usługodawcy.
§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§ 11. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
usługobiorca, a jeden usługodawca.
Usługobiorca:

Przedszkole:
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UCHWAŁA NR XXXVIII/255/2009
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 26 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 (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
oraz na podstawie art. 10 i art. 12 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 następujące stawki
i zwolnienia w podatku od środków transportowych:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujących na terenie
miasta i gminy:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia
1995 roku włącznie:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie
- 670,- zł,
b) powyżej 5,5
- 1.116,- zł,

tony

do

9

ton

włącznie

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.340,- zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton
wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1995 roku:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie
- 729,- zł,
b)

powyżej 5,5
- 1.059,- zł,

tony

do

9

ton

włącznie

e) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.226,- zł,
3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały.

4) 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
– wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995
roku włącznie:
a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 1.703,- zł,
b) powyżej 5,5
- 1.703,- zł,

tony

do

9

ton

włącznie

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton włącznie
- 1.703,- zł,
5) 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
– wyprodukowanego po 31 grudnia 1995 roku:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.654,- zł,
b) powyżej 5,5
- 1.694,- zł,

tony

do

9

ton

włącznie

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton włącznie
- 1.703,- zł,
6) 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,
7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – wyprodukowane do 31 grudnia 1995 roku włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1.459,- zł,

1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/WE z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999)
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 20.07.1999r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne.

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 1.459,- zł,
8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodukowane po dniu 31 grudnia 1995 roku, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1.307,- zł,
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 1.459,- zł,
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9) 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,
10) od autobusu wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 1995 roku włącznie, w zależności od
liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.703,- zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.153,- zł,

Poz. 1844
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.507,- zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.153,- zł,

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych, autobusy będące własnością gminy
wykorzystywane do zbiorowego przewozu dzieci do
szkół.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński

11) od autobusu wyprodukowanego po dniu
31 grudnia 1995 roku, w zależności od liczby
miejsc do siedzenia :

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/255/2009
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 26 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
2.431,2.431,2.431,2.131,Trzy osie
2.431,2.431,2.431,2.431,2.431,2.368,Cztery osie i więcej
2.431,2.431,2.445,2.702,2.766,-

Inne systemy zawieszenia
osi Jezdnych
2.131,2.431,2.431,2.431,2.131,2.431,2.431,2.431,2.445,2.480,2.431,2.445,2.7022.786,2.786,-
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/255/2009
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 26 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
1.880,1.880,1.880,1.648,Trzy osie
2.058,2.573,-

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.880,1.880,2.153,2.428,2.278,2.786,-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/255/2009
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 26 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)
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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
1.487,1.487,1.487,Dwie osie
1.487,1.487,1.487,1.648,Trzy osie
1.303,1.648,-

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.487,1.487,1.487,1.303,1.303,1.6631.917,1.487,1.880,-
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UCHWAŁA NR XXXVIII/256/2009
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 26 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 późniejszymi zmianami/ oraz art. 5 i 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 późniejszymi zmianami/, uchwala się co
następuje:

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

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta
i Gminy Dobiegniew:

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

1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,57zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,87zł
od 1 ha powierzchni,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni
użytkowej,
a) na terenie miasta - 17,95 zł,
b) na terenie wiejskim - 15,16 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,17zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 3,97zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej:
a) na terenie Miasta - 4,50 zł.
b) na terenie wiejskim - 3,00 zł.
c) budynków letniskowych - 6,88 zł.
2. od rurociągów i przewodów sieci przesyłowej,
rozdzielczej wody i kanalizacji, od budowli służących do odprowadzania, oczyszczania ścieków i dostarczania wody - 1% ich wartości,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18zł od 1 m2 powierzchni,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
strzowi Dobiegniewa.

Burmi-

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
_________________________________
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 187 z 20.07.1999)
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 20.07.1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/257/2009
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie zwolnień z tytułu 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 /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ 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 późniejszymi zmianami/, uchwala
się co następuje:

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
na terenie Miasta i Gminy nieruchomości wykorzystywane do realizacji celów statutowych gminy,
w szczególności:

18) promocji gminy,

1) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz,

15) administracji
16) polityki prorodzinnej,
17) jednostek pomocniczych gminy
z wyjątkiem nieruchomości lub ich części
wynajętych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym.
2. Budynki, budowle, tereny zielone, place
i grunty stanowiące mienie komunalne, z wyjątkiem
nieruchomości wynajętych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński

4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,

___________________________________
1

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
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Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992)
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 20.07.1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/261/2009
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie zwolnień z tytułu 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 /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ 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 późniejszymi zmianami/, uchwala
się co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
budynki gospodarcze pozostałe po przekazaniu gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę.
§ 2. 2. Zwolnienia z podatku budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
oraz bezpieczeństwa publicznego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
______________________________
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 17.12.1992)
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 20.07.1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne.
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UCHWAŁA NR XXX/199/09
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420) oraz art. 5 ust. 1, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.:
Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251 poz. 1847,
Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 584, Nr 116 poz. 730,
Nr 223, poz. 1463, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458,
M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, M. P.

z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813, M. P
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. 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
- 0,74zł od 1m2 powierzchni,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04zł
od 1ha powierzchni,

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizację pożytku pu-
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blicznego – 0,36zł od 1m2 powierzchni.

kowej:

2.

Od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych - 0,62zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

b)

c)

-

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 18,25zł od 1m2
powierzchni użytkowej,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

w tym letniskowych 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 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/118/08 Rady
Gminy Łagów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od podatku w roku 2009 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 130,
poz. 1974).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łagów.

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,11zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

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

e)

pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00zł od 1m2 powierzchni użyt-

Przewodniczący Rady
Czesław Kalbarczyk
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UCHWAŁA NR XXX/200/09
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie zwolnień w 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 (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. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U.
z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2008r.
Nr 93 poz. 584, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463,
Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458, M. P. z 2006r. Nr 72,
poz. 721, Nr 75, poz. 758, M. P. z 2007r. Nr 47,
poz. 557, Nr 76, poz. 813, M. P. z 2008r. Nr 59,
poz. 531, Nr 78, poz. 692) Rada Gminy Łagów
uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Grunty, budynki i budowle związane z administrowaniem mieniem komunalnym.
2. Budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa publicznego.
3. Budynki lub ich części oraz grunty zajęte na zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz budowle
wykorzystywane do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia i oczyszczania ścieków.
4. Budynki lub ich części oraz grunty stanowiące
mienie komunalne nie oddane w posiadanie
zależne.
5. Budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności kulturalnej.
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§ 2. Zwolnienie o którym mowa w § 1 pkt 2, 3, 5
nie obejmuje budynków oraz gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.

Poz. 1849, 1850

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Czesław Kalbarczyk

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łagów.
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UCHWAŁA NR XXX/201/09
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 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, M. P. z 2008r. Nr 59,
poz. 531, Nr 78, poz. 692) oraz 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)
i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia z 6 października 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009r. (M. P.
z 2009r. Nr 67, poz. 872) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych w roku 2010 zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/140/08 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
z 2008r. Nr 139, poz. 2219).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łagów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady
Czesław Kalbarczyk
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Poz. 1850
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/201/09
Rady Gminy Łagów
z dnia 26 listopada 2009r.

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
dopuszczalna masa
powyżej 3,5 tony
powyżej 5,5 tony
powyżej 9 ton

całkowita w tonach
do 5,5 tony włącznie
do 9 ton włącznie
i poniżej 12 ton

Stawka podatku w złotych
594
898
1.060

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i masa
całkowita

dopuszczalna
(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

Stawka podatku

w złotych

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne
3
dwie osie
1.135
1.362
1.589
1.817
trzy osie
1.249
1.476
1.704
2.045
2.271
2.271
cztery osie i więcej
1.476
1.704
1.930
2.157
2.384

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
1.349
1.589
1.817
2.271
1.362
1.589
1.817
2.044
2.271
2.498
1.589
1.817
2.045
2.758
2.758

3. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
dopuszczalna masa
od 3,5
powyżej 9

całkowita w tonach
do 9 włącznie
poniżej 12

stawka podatku w złotych
1.190
1.417

4. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
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dopuszczalna zespołu
pojazdów + naczepa+
ciągnik (w tonach )

nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
37

37

12
37

37

Poz. 1850

Stawka podatku

w złotych

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneuma- inne systemy zawietycznym lub zwieszeniem szenia osi jezdnych
uznanym za równoważne
3
4
dwie osie
1.514
1.730
2.045
2.196
trzy osie
1.947
2.076
2.487
2.690

5. 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
dopuszczalna masa
od 7
powyżej 10

całkowita w tonach
do 10 włącznie
poniżej 12

stawka podatku w złotych
1.190
1.298

6. 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
Liczba osi i masa całkowita ciągnik siodłowy
balastowy + przyczepa

dopuszczalna zespołu
pojazdów: +naczepa
+ ciągnik (w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
37

37

12
37

37

12
37

37

stawka podatku

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem
uznanym za równoważne
3
jedna oś
1.190
1.514
dwie osie
1.298
1.644
trzy osie
1.471
1.697

w złotych

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
1.514
1.644
1.406
2.044
1.643
2.044

7. autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia
Liczba miejsc do siedzenia
mniejsza niż 30
równa lub wyższa niż 30
185 0

Stawka podatku w złotych
1.081
1.821
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UCHWAŁA NR XLIII/261/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się , co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie:
1. od autobusu w zależności od liczby miejsc:
a)

poniżej 15 miejsc - 345zł,

b)

równej 15 miejsc a poniżej 30 miejsc - 446zł,

c)

równej lub wyższej niż 30 miejsc - 955zł;

2. 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
- 152zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 186zł,

c)

powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 248zł,

d)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 418zł;

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
- stawki podatku określa załącznik Nr 1 do
uchwały;
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton:
a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 249zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 327zł,

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 375zł;

5. 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;
6. 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 - 191zł;
7. 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.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr XXX/175/08 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na terenie
gminy.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2010r.
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Przewodniczący Rady
Mirosław Walencik
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Poz. 1851
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/261/09
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 26 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
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

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
387
403
440
663
Trzy osie
387
440
516
666
1.026
1.026
Cztery osie i więcej
666
675
1.054
1.672
1.672

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
447
503
612
1.399
447
612
666
1.026
1.594
1.594
675
1.054
1.672
2.480
2.480

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/261/09
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 26 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

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
3
Dwie osie
298
335
628
1.428
Trzy osie
1.260
1.743

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
335
539
1.029
1.960
1.743
2.577
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Poz. 1851, 1852
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/261/09
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 26 listopada 2009r.

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

Mniej niż

1

2

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
3
Jedna oś
199
224
359
Dwie osie
213
621
860
1.162
Trzy osie
685
953

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
224
359
630
320
860
1.310
1.720
953
1.295
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185 2

UCHWAŁA NR XLIII/262/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od
nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XL/241/09 Rady Miejskiej
z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości skreśla się:
1) w tytule część zdania „oraz zwolnień”;
185 2

2) § 1 ust. 2.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż
z dniem 1 stycznia 2010r.
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Przewodniczący Rady
Mirosław Walencik

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 135
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Poz. 1853, 1854

1853
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UCHWAŁA NR XLIII/263/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 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.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części zajęte na wykonywanie zadań z zakresu kultury, ochrony przeciwpożarowej oraz sportu i rekreacji;
2) grunty, budowle stanowiące całość techniczno
- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
służące do uzdatniania i zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania i zbiorowego odprowadzania ścieków;

5) grunty niesklasyfikowane leżące pod budynkami
gospodarczymi lub ich częściami położone na
gruntach gospodarstw rolnych służące wyłącznie działalności rolniczej.
2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie
obejmują gruntów i budynków lub ich części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie do
podatku w 2010r.
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Przewodniczący Rady
Mirosław Walencik

3) grunty zajęte na zieleńce komunalne, cmentarze i składowiska (wysypiska) śmieci;
4) grunty pod wodami powierzchniowymi, stojącymi oznaczone symbolem Ws;
185 3
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UCHWAŁA NR XL/79/09
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie stawek w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami ), art. 5 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska w Rzepinie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki w podatku od nieruchomości w wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- od 1m² powierzchni - 0,71 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha
powierzchni - 4,04 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m² powierzchni - 0,21 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1m² powierzchni użytkowej - 0,65 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- od 1m² powierzchni
użytkowej - 17,80 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 135

– 7986 –

materiałem siewnym - od 1m² powierzchni
użytkowej - 8,41 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - od 1m² powierzchni użytkowej
- 3,00 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m² powierzchni użytkowej
- 3,00 zł
--

garaże - od 1m² powierzchni użytkowej
- 5,60 zł

3) od budowli lub ich części:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich wartości
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będące gazowymi sieciami rozdzielczymi wysokiego i średniego ciśnienia
- 1,8 % ich wartości

Poz. 1854, 1855

określoną w § 1 pkt 3 lit b stanowi pomoc de
minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998 /2006
z 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379
z 28 grudnia 2006r.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 4. Z dniem 1 stycznia 2010r. traci moc Uchwała
Nr XXIV/79/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego; zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2010r. wskazane w ww. uchwale
stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodnicząca Rady
Barbara Szostak

§ 2. Różnica pomiędzy stawką podstawową
określoną w § 1 pkt 3 lit a, a stawką preferencyjną
185 4
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UCHWAŁA NR XL/80/09
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie 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
(tekst. jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada
Miejska w Rzepinie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Budynki gospodarcze pozostałe po przekazaniu
gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa
w zamian za emeryturę lub rentę.
2) Budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa publicznego, działalności kulturalnej oraz
działalności w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu.
3) Budynki lub ich części oraz grunty stanowiące
mienie komunalne nieoddane w posiadanie zależne.
4) Grunty, budynki i budowle związane z administrowaniem mieniem komunalnym.
5) Budynki lub ich części oraz grunty zajęte na
prowadzenie działalności w zakresie zbiorowe-

go zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz budowle wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.
§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt 4 stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje
zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998 /2006 z 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis
(Dz. U. UE L 379 z 28 grudnia 2006r.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 4. Z dniem 01 stycznia 2010r. traci moc Uchwała Nr XXIV/79/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego; wskazane w ww. uchwale
zwolnienia od podatku od nieruchomości obowiązują od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodnicząca Rady
Barbara Szostak
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Poz. 1856

1856
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UCHWAŁA NR XL/81/09
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzepin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z póz. zm.) oraz art. 10 i 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z póz. zm.) Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie:
1) Od autobusów zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 15 miejsc - 468,00 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1780,00 zł
2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 604,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 766,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1020,00 zł
3) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

a) od 12 ton i mniej niż 13 ton i dwóch osiach
b) równej 15 miejsc lub mniej niż 30 miejsc
jezdnych:
- 812,00 zł
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1042,00 zł
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1048,00 zł
b) od 13 ton i mniej niż 14 ton i dwóch osiach
jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

1052,00 zł
1062,00 zł

c) od 14 ton i mniej niż 15 ton i dwóch osiach
jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

1094,00 zł
1120,00 zł

d) nie mniej niż 15 ton i dwóch osiach jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

1366,00 zł
1386,00 zł

e) od 12 ton i mniej niż 17 ton i trzech osiach
jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
f)

1428,00 zł
1458,00 zł

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

1469,00 zł
1510,00 zł

g) od 19 ton i mniej niż 21 ton i trzech osiach
jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

1646,00 zł
1666,00 zł
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h) od 21 ton i mniej niż 23 ton i trzech osiach
jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
i)

od 23 ton i mniej niż 25 ton i trzech osiach
jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

j)

1688,00 zł
1708,00 zł

1720,00 zł
1740,00 zł

nie mniej niż 25 ton i trzech osiach jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

1750,00 zł
1770,00 zł

k) od 12 ton i mniej niż 25 ton i czterech osiach
jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
l)

od 25 ton i mniej niż 27 ton i czterech osiach
jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

ł)

1854,00 zł
1876,00 zł

1918,00 zł
1948,00 zł

od 27 ton i mniej niż 29 ton i czterech osiach
jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

2084,00 zł
2105,00 zł

m) od 29 ton i mniej niż 31 ton i czterech osiach
jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

2210,00 zł
2532,00 zł

n) nie mniej niż 31 ton i czterech osiach jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
4) 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:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 636,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 760,00 zł

2376,00 zł
2552,00 zł

5) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
a) od 12 ton i mniej niż 18 ton i dwóch osiach
jezdnych:

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton włącznie
- 948,00 zł
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

1698,00 zł
1720,00 zł

b) od 18 ton i mniej niż 25 ton i dwóch osiach
jezdnych
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

1792,00 zł
1824,00 zł
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c) od 25 ton i mniej niż 31 ton i dwóch osiach
jezdnych
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

1876,00 zł
1916,00 zł

d) nie mniej niż 31 ton i dwóch osiach jezdnych
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

1850,00 zł
2000,00 zł

e) od 12 ton do mniej niż 40 ton i trzech osiach
jezdnych
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
f)

1928,00 zł
1948,00 zł

nie mniej niż 40 ton i trzech osiach jezdnych
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

6) Od przyczep lub naczep, które łączenie 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
- 426,00 zł

2330,00 zł
2626,00 zł

7) Od przyczep lub naczep, które łączenie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równa lub wyższa 12 ton z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton do mniej niż 18 ton i jednej osi
jezdnej:

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

552,00 zł
584,00 zł

b) od 18 ton i mniej niż 25 ton i jednej osi jezdnej:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

666,00 zł
698,00 zł

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

750,00 zł
782,00 zł

d) od 12 ton i mniej niż 28 ton i dwóch osi jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

865,00 zł
886,00 zł

e) od 28 ton i mniej niż 33 ton i dwóch osiach
jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
f)

980,00 zł
1010,00 zł

od 33 ton i mniej niż 38 ton i dwóch osiach
jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

g) nie mniej niż 38 ton i dwóch osiach jezdnych:

1104,00 zł
1364,00 zł
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z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

Poz. 1856, 1857
1220,00 zł
1688,00 zł

h) od 12 ton i mniej niż 38 ton i trzech osiach
jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
i)

1218,00 zł
1250,00 zł

nie mniej niż 38 ton i trzech osiach jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy służące do przewozów szkolnych stanowiące mienie komunalne oraz samochody wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

1240,00 zł
1354,00 zł

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2009 rok.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a stawki i zwolnienia obowiązują od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodnicząca Rady
Barbara Szostak

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/82/2008 Rady
Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 listopada 2008
185 6
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UCHWAŁA NR XLVI/279/2009
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
w Gminie Witnica na 2010r.
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 na podstawie art. 5 ust.1 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej
- 0,65zł,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - od 1m2 powierzchni użytkowej
- 19,00zł,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej - 6,10zł.
§ 2. 1. Uwzględniając lokalizację nieruchomości
i dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej
wprowadza się zróżnicowanie wysokości podatku
od nieruchomości od gruntów pozostałych poprzez
wprowadzenie czterech okręgów podatkowych dla
Gminy Witnica.
2. Szczegółowy podział na okręgi wraz z uzasadnieniem zasad przyporządkowania nieruchomości,
określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, będący
integralną częścią uchwały.
3. Określa się wysokość podatków od nieruchomości od gruntów:

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wykwalifikowanym
materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni
użytkowej - 9,57zł,

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od
1 m2 powierzchni - 0,73zł;

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1m2 powierzchni użytkowej
- 4,16zł,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1ha powierzchni - 4,04zł;
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3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
a) zaliczanych do I okręgu podatkowego - od
1 m2 powierzchni - 0,37zł,
b) zaliczanych do II okręgu podatkowego - od
1 m2 powierzchni - 0,31zł,
c) zaliczanych do III okręgu podatkowego - od
1 m2 powierzchni - 0,25zł,
d) zaliczanych do IV okręgu podatkowego - od
1 m2 powierzchni - 0,19zł.
§ 3. Określa się podatek od nieruchomości od
budowli w wysokości 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 4. 1. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7
ust. 1 i 2 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, z podatku od nieruchomości zwalnia
się grunty, budynki lub ich części stanowiące mienie
komunalne wykorzystywane do prowadzenia statutowej działalności w zakresie:
1) pomocy społecznej;
2) muzealnictwa;
3) gospodarki komunalnej;
4) budynki lub ich części i budowle stanowiące
stajnie i miejsca schronienia zwierząt wymienionych w art. 71 i art. 72 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;
5) grunty położone na terenie gminy Witnica, które stanowią wybiegi dla zwierząt wymienionych w art. 71 i art. 72 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3
niniejszego paragrafu nie dotyczy gruntów i budynków przeznaczonych pod działalność gospodarczą.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5
niniejszego paragrafu będzie zastosowane pod warunkiem udokumentowania posiadania statusu
ogrodu zoologicznego, zgodnie z przepisami art. 67
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Poz. 1857

4. Zwolnienia, o których mowa w ust.1 pkt. 4, 5
niniejszego paragrafu stanowią pomoc de minimis,
której udzielanie będzie następować zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L.
379 z dnia 28.12.2006r.). Podmiot korzystający z pomocy na podstawie przedmiotowego zwolnienia,
zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi
Miasta i Gminy Witnica, wraz z deklaracją na podatek, zaświadczeń lub (i) oświadczeń o pomocy de
minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzednich lat kalendarzowych, jak i informacji o każdej innej niż de
minimis (uzyskanej nie tylko w okresie 3-letnim)
dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych,
na które udzielana jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały. Ponadto, podmiot korzystający
ze zwolnienia zobowiązany jest do przedkładania
wraz z deklaracją oświadczenia, iż nie znajduje się
w trudnej sytuacji ekonomicznej, zgodnie z pkt. 9-11
wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z dnia
1.10.2004r.).
§ 5. Do wymiaru, poboru i egzekucji podatków
wprowadzonych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60
z późn. zm.).
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXII/209/2008 Rady
Miejskiej w Witnicy z dnia 27 listopada 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
w Gminie Witnica na 2009r.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
i zwolnienia obowiązują od 1 stycznia 2010r. oraz
podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodnicząca Rady:
mgr Krystyna Sikorska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/279/2009
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 26 listopada 2009r.

W zależności od lokalizacji nieruchomości i dostępności do opisanych wyżej urządzeń - wprowadza się
podział Gminy Witnica na cztery okręgi podatkowe:
1. okręg I: nieruchomości z możliwością dostępu
do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji
sanitarnej i zlokalizowanej przy drodze
utwardzonej;

Wykaz ulic miast Witnica oraz miejscowości gminy
Witnica zaliczanych do poszczególnych okręgów
podatkowych stosowanych w wymiarze podatku
od pozostałych gruntów

2. okręg II: nieruchomości z możliwością dostępu
do dowolnych dwóch wyżej wymienionych
urządzeń infrastruktury technicznej;

Wprowadza się zróżnicowanie wysokości podatku
od nieruchomości w zakresie gruntów pozostałych,
w zależności od lokalizacji nieruchomości i związanej z tym dostępności do urządzeń infrastruktury
technicznej. Poprzez urządzenia infrastruktury technicznej rozumie się następujące trzy elementy:

3. okręg III: nieruchomości z możliwością dostępu
do jednego wyżej wymienionego urządzenia
infrastruktury technicznej;
4. okręg IV: nieruchomości bez możliwości
dostępu do wyżej wymienionych urządzeń
infrastruktury technicznej.

1. sieć wodociągowa,
2. sieć kanalizacji sanitarnej,
3. droga utwardzona nawierzchnia stałą (asfalt,
płyty betonowe, trylinka, bruk,
kostka
betonowa lub granitowa).

Poz. 1857

Szczegółowy podział miasta Witnica i poszczególnych sołectw na opisane wyżej okręgi kształtuje się
następująco:

Miasto Witnica:
ULICE
1-go Maja
Akacjowa
Azaliowa
Bociania

I Okręg
od 1A do 10 + B cała

Cegielniana

2,4,6,8A, ,8,10 + B

Cmentarna
Dębowa
Droga Polna
Energetyka
Fabryczna
Fiołkowa
Gajowa
Gołębia
Gorzowska
Janka Krasickiego
Jaskółcza
Jastrzębia
Kasztanowa
Kolejowa
Komisji Edukacji
Narodowej
Konwaliowa
Końcowa
Kosynierów Mirosławskich
Kościuszki
Krajowej Rady
Narodowej
Krótka
Krucza
Kukułcza

II Okręg

III Okręg

IV Okręg
B
B
B
12, 14, 15, 16, 16A,
17, 17A, 18 + B

5+B
od 1 do 32 + B
B
1+B
1+B
B

B
B
B
od 1 do 50 + B
od 1 do 37 + B
B
B
od 1 do 3 + B
od 3 do 20 + B
4+B
B
od 1 do 30 + B
od 2 do 10 + B
od 1 do 56 + B
od 8 do 19 + B
3, 7 + B
B
B
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Leśna
Lisia
Łąkowa
Łowiecka
Marii Konopnickiej
Maszynowa
Moniuszki

1, 13, 15 + B
B
B
B
od 1 do 27 + B
B
od 2 do 13A + B

Myśliwska

1 -5, 2A, 2B, + B

Ogrodowa

1, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 11A, 11B,
11C, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 18A, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 37, 39, 51,
79, 81, 83 + B

Orla
Orła Bielika
Osadników
Osiedle Południowe
Osiedle Zachodnie
Pałacyk za cmentarzem
Parkowa
Piaskowa
Plac Wolności
Poprzeczna
Potok
Przemysłowa
Repatriantów
Rolna
Różana
Rutkowskiego
Rybacka
Sikorskiego
Słoneczna
Słowicza
Sokola
Sosnowa
Sowia
Spokojna

2D, 2E, 2F, od 7
do 35 + B

10 + B
od 1 do 21 + B
od 1 do 23

17,17a,17,b,17c,21
B
2+B

1,2, 3 do 12 + B
od 1 do 6 + B
B
od 1 do 10 + B
B
B
2, 2A, 2B + B
3
1do 80, 82 ab,
65,65a,67,69,71,73,75,
od 2 do 24
od 1 do 90
od 1 do 13 + B
B
B
od 2 do 18A + B
B
od 1 do 12 + B
od 2 do 12 + B

Stalowa
Starzyńskiego
Strusia

od 1 do 81 + B

od 12A do 38A
+B

1, 1A + B
B
B

Strzelecka

od 1 do 25 + B

Szkolna
Ścieżka Rybacka

Świerkowa

2c

B
B

Sportowa

Świerczewskiego

Poz. 1857

27, 29, 33, 37,
39 + B

1+B
2, 3, 3C, 3D, 3E, 3F,
3G, 4, 6, 8, 10, 12 + B

1+B
9, 11, 13, 15, 17,
5, 7, 14, 16, 18, 20
22, 24, 26, 28,
+B
30, 34 + B
1, 3 + B

3B + B
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1, 2 + B
B
1A, 2A, 2B, 2C, 3A,
3B, 4A, 4B, 4C, 5A,
5B, 6A, 6B, 6C + B, od
7 do 37 + B

Traugutta
Wesoła

6, 10 + B
2, 2A, 3, 4, 6, 8,
10, 12, 14 + B

Wielka
Wilcza

B

Wiosny Ludów

od 1 do 33, od 35 do
47 + B

34 + B

Wiśniowa

1, 2, 3, 7 + B

Wojska Polskiego
Wysokiego
Zacisze
Zaułek Kościelny
Zaułek Kowalski
Zaułek Polny
Zaułek Wodny
Żaków
Żurawia
Żwirowa

od 1 do 6A, 8 + B

5A + B
7, 9, 10, 12, 13,
13B, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26,
30, 32 + B

2,6, 8A + B
4, 6 + B

2
1+B
od 1 do 10 + B
od 2 do 18 + B
7+B
1, 3 + B
B
od 1 do 21 + B
GMINA WITNICA:

I Okręg

II Okręg

III Okręg

IV Okręg

Białcz
+
Białczyk
+
Boguszyniec
+
Dąbroszyn
+
Dzieduszyce Nowe
+
Kamień Mały
+
Kamień Wielki
+
Krześniczka
+
Kłopotowo
+
Mosina
+
Mościce
+
Mościczki
+
Nowiny Wielkie
+
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Oksza
+
Pyrzany
+
Stare Dzieduszyce
+
Sosny
+

+ [M]

+[R]
Świerkocin
+

===================================================================================
185 7

1858
185 8

UCHWAŁA NR XLVI/280/2009
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
w Gminie Witnica na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 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 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r., Nr 121, poz. 844 z późn. zm.),
uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych, który wynosi:
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia
2004 roku włącznie:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 528,00zł,
b) powyżej 5,5
- 705,00zł,

tony

do

9

ton

włącznie

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 882,00zł.
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia
2004 roku:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 505,00zł,
b) powyżej 5,5
- 682,00zł,

tony

do

9

ton

włącznie

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 859,00zł.
3) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały,
stanowiący jej integralną część.

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
– wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2004
roku włącznie:
a) od 3,5 tony i poniżej 7 ton włącznie
- 1 505,00zł,
b) powyżej 7 ton i poniżej 12 ton - 1 642,00zł.
5) 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
– wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2004
roku:
a) od 3,5 ton
- 1 482,00zł,

i

poniżej

7

ton

włącznie

b) powyżej 7 ton i poniżej 12 ton - 1 622,00zł.
6) 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, stanowiący jej integralną część.
7) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – wyprodukowane do dnia 31 grudnia 2004 roku
włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 847,00zł.
8) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
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masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – wyprodukowane po dniu 31 grudnia 2004 roku,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 823,00zł.
9) 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, stanowiący jej integralną część.
10) Od autobusu wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 2004 roku włącznie, w zależności od
liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1 175,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 656,00zł.

Poz. 1858
a) mniej niż 30 miejsc - 1 152,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 622,00zł.

§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 12
ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
zwalnia się od podatku od środków transportowych
określonych w § 1 niniejszej uchwały środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do przewozu
osób niepełnosprawnych.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/210/2008 Rady
Miejskiej w Witnicy z dnia 27 listopada 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki i zwolnienia obowiązują od 1 stycznia 2010r. oraz podlega
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

11) Od autobusu wyprodukowanego po dniu
31 grudnia 2004 roku, w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:

Przewodnicząca Rady:
mgr Krystyna Sikorska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/280/2009
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 26 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:
940,00 zł
1 175,00 zł
1 410,00 zł
1 881,00 zł
TRZY OSIE
1 175,00 zł
1 410,00 zł
1 881,00 zł
2 116,00 zł
2 468,00 zł
2 468,00 zł
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
1 881,00 zł
2 116,00 zł
2 351,00 zł
2 468,00 zł
2 527,00 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
940,00 zł
1 175,00 zł
1 410,00 zł
1 881,00 zł
1 410,00 zł
1 881,00 zł
2 116,00 zł
2 351,00 zł
2 468,00 zł
2 586,00 zł
2 116,00 zł
2 351,00 zł
2 468,00 zł
2 686,00 zł
2 686,00 zł
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Poz. 1858
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/280/2009
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 26 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 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:
1 528,00 zł
1 605,00 zł
1 705,00 zł
1 705,00 zł
TRZY OSIE
1 881,00 zł
2 468,00 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 605,00 zł
1 705,00 zł
2 076,00 zł
2 076,00 zł
2 076,00 zł
2 686,00 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/280/2009
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 26 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 w tonach

185 8

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
1 175,00 zł
1 293,00 zł
1 410,00 zł
DWIE OSIE
1 293,00 zł
1 410,00 zł
1 528,00 zł
1 705,00 zł
TRZY OSIE
1 527,00 zł
1 940,00 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 293,00 zł
1 410,00 zł
1 634,00 zł
1 410,00 zł
1 528,00 zł
1 634,00 zł
1 932,00 zł
1 634,00 zł
2 076,00 zł
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Poz. 1859

1859
185 9

UCHWAŁA NR XLIII/349/09
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 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 (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 5 ust. 1
i ust. 3, art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463,
z 2009r. Nr 56, poz. 458) Rada Miejska we Wschowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,71zł od 1m2 powierzchni;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04zł od
1ha powierzchni;
3) 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:
1) mieszkalnych - 0,59zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 17,24zł od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
a)

lokali gastronomicznych, dla których obowiązuje stawka 10,35zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

b)

stołówek prowadzonych na terenie szkół
i przedszkoli, dla których obowiązuje stawka
1,10zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ma-

teriałem siewnym - 5,69zł od 1m2 powierzchni
użytkowej;
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,04zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
5) pozostałych - 6,61zł od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
a)

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego, dla których
obowiązuje stawka 3,31zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. 1. Zróżnicowanie stawki w § 1 ust. 2 pkt 2
lit. a i b, tj. różnica między stawką podstawową
a stawkami preferencyjnymi, stanowi pomoc de
minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis (Dz. U. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006r.).
2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli
wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej
pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech
kolejnych lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty
200.000,00 euro, a dla działających w sektorze
transportu drogowego kwoty 100.000,00 euro.
3. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc jeżeli nie
znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych Wspólnotowych dotyczących
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244
z dnia 1 października 2004r.)
___________________________________________
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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§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o skorzystanie z preferencyjnej stawki, o której mowa § 1
ust. 2 pkt 2 lit. a i b zobowiązany jest bez wezwania,
do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego do
złożenia, według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego informacji dotyczących:
a)

b)

zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 lat kalendarzowych przed
wystąpieniem o pomoc oraz informację
o każdej innej niż pomoc de minimis (uzyskanej nie tylko w okresie 3 - letnim) dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które została udzielona pomoc na
podstawie przedmiotowej uchwały albo
oświadczenie, że przedsiębiorca z takiej pomocy nie skorzystał,
oświadczenia, iż podmiot ubiegający się
o skorzystanie z preferencyjnej stawki, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a i b nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej
w rozumieniu pkt 9 - 11 Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244

Poz. 1859, 1860
z 1 października 2004r.)

2. Przedsiębiorca, który nie spełni warunków
wynikających z § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1 niniejszej
uchwały, zobowiązany będzie regulować podatek od
nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
wg stawki podstawowej określonej w § 1 ust. 2 pkt
2.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/248/08 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa
Lubuskiego Nr 132, poz. 2060).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb
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UCHWAŁA NR XLIII/350/09
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 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 (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) 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, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463, z 2009r. Nr 56, poz. 458) Rada
Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) piwnice i strychy;
2) grunty i budynki lub ich części wykorzystywane
na potrzeby prowadzenia domów pomocy społecznej;

3) grunty i budynki lub ich części wykorzystywane
na potrzeby statutowe w zakresie ochrony
przeciwpożarowej;
4)

grunty i budynki lub ich części stanowiące
mienie komunalne wykorzystywane do prowadzenia statutowej działalności w zakresie pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej i rekreacji.

______________________________
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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§ 2. Traci moc uchwała Nr III/14/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 115,
poz. 2106 ze zm.).

Poz. 1860, 1861

wództwa Lubuskiego, a wprowadzone w niej zwolnienia obowiązują od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje18 60
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UCHWAŁA NR XLIII/351/09
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 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 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, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) i art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223,
poz. 1463, z 2009r. Nr 56, poz. 458) Rada Miejska we
Wschowie uchwala, co następuje:

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

wyprodukowanego po roku 2002 - 590zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
-

wyprodukowanego do roku 2002 włącznie
- 681zł,

-

wyprodukowanego po roku 2002 - 617zł,

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
-

wyprodukowanego do roku 2002 włącznie
- 989zł,

-

wyprodukowanego po roku 2002 - 926zł,

b)

wyprodukowane po roku 2002 - 989zł;

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:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
wyprodukowanego do roku 2002 włącznie
- 655zł,

wyprodukowane do roku 2002 włącznie
- 1.099zł,

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 - według załącznika Nr 2;

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta
i gminy Wschowa:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

a)

_________________________
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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a)

wyprodukowanych do roku 2002 włącznie
- 823zł,

-

wyprodukowanych do roku 2002 włącznie
- 1.315zł,

b)

wyprodukowanych po roku 2002 - 745zł;

-

wyprodukowanych po roku 2002 - 1.229zł,

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 - według załącznika Nr 3;
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a)

b)

mniejszej niż 20 miejsc:
-

wyprodukowanych do roku 2002 włącznie
- 974zł,

-

wyprodukowanych po roku 2002 - 878zł,
równej lub wyższej niż 20 miejsc i mniejszej
niż 30 miejsc:

c)

równej lub wyższej niż 30 miejsc:
-

wyprodukowanych do roku 2002 włącznie
- 1.533zł,

-

wyprodukowanych po roku 2002 - 1.426zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/249/08 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 132, poz. 2061).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/351/09
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26 listopada 2009r.
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
15

15

12
21

21

12
29

29

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
660
820
Trzy osie
787
1.118
Cztery osie i więcej
1.145
1.821

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
766
1.374
867
1.730
1.821
2.480
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/351/09
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26 listopada 2009r.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego
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

1

2

12
18
31

18
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
830
989
1.549
Trzy osie i więcej
1.368
1.890

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
921
1.054
1.960
1.890
2.577
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/351/09
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26 listopada 2009r.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od przyczep i naczep 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

1

2

12
12
36
12
18 6 1

36

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Jedna oś
494
Dwie osie
931
1.261
Trzy osie i więcej
1.044

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
628
1.416
1.864
1.405
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UCHWAŁA NR XLIII/352/09
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
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 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, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969,
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116,
poz. 730, Nr 237 poz. 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458)

Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXI/250/08 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 132, poz. 2062).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb
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UCHWAŁA NR XXV/227/09
RADY GMINY ŻARY
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/211/09 Rady Gminy Żary z dnia 29 października 2009r. w sprawie
wysokości, zwolnień i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, opłaty
targowej na terenie Gminy Żary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1, art.[]7 ust. 3,
art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. "a" i "f" oraz pkt 2 i 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIV/211/09 Rady Gminy Żary
z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wysokości,
zwolnień i zasad poboru podatku od nieruchomości,
opłaty od posiadania psów, opłaty targowej na terenie Gminy Żary § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty,
budynki lub ich części i budowle stanowiące

mienie komunalne, które nie zostały oddane
w posiadanie w drodze umowy lub z innego tytułu prawnego osobom fizycznym, osobom
prawnym lub jednostkom organizacyjnym,
w tym spółce nie posiadającej osobowości
prawnej, a także jeżeli nie są w posiadaniu tych
osób lub jednostek bez tytułu prawnego."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Peszek
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UCHWAŁA NR XXV/228/09
RADY GMINY ŻARY
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie gminy rocznie wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
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 ton do 5,5 tony włącznie
- 600,00zł,
b) powyżej 5,5
– 1.000,00zł,

tony

do

9

ton

włącznie

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.200,00zł,
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 zawiszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1.220,00
1.280,00
1.350,00
1.420,00
Trzy osie
1.220,00
1.280,00
1.350,00
1.420,00
1.500,00
1.500,00
Cztery osie i więcej
1.350,00
1.420,00
1.500,00
1.700,00
1.700,00

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
– 1.400,00 zł,

inne systemy zawiesznia osi jezdnych
4
1.280,00
1.350,00
1.420,00
1.500,00
1.280,00
1.350,00
1.420,00
1.500,00
1.600,00
1.600,00
1.420,00
1.500,00
1.700,00
2.500,00
2.500,00

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
- stawki podatkowe określa poniższa tabela:
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w[]tonach)
1
2
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
3
oś jezdna (osie jezdne)
z[]zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1.300,00
1.370,00
1.440,00
1.510,00
Trzy osie
1.400,00
1.800,00

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 – 1.200,00 zł,

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

mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

4
inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1.370,00
1.440,00
1.510,00
2.000,00
1.800,00
2.600,00

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:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z[]zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za[]równoważne
3
Jedna oś
920,00
950,00
980,00
Dwie osie
960,00
980,00
1.100,00
1.200,00
Trzy osie
1.100,00
1.400,00

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.400,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.770,00zł,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/151/08 Rady
Gminy Żary z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
18 64

Poz. 1864

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
950,00
980,00
1.100,00
980,00
1.100,00
1.320,00
1.780,00
1.340,00
1.830,00

transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Żary.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Marian Peszek
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UCHWAŁA NR XXV/230/09
RADY GMINY ŻARY
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na obszarze
Gminy Żary na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę
skupu żyta, określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym, przyjmowaną

jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Żary do kwoty 30,00zł za 1dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Marian Peszek
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UCHWAŁA NR XXXVII/476/09
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie: określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru, określenia wzoru formularzy oraz zwolnień
w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
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 i 3, art. 6 ust. 12 i 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) uchwala
się co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1 m2 powierzchni - 0,71zł;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni - 3,96zł;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,23zł;
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 0,61zł;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej, od 1m2 powierzchni użytkowej
- 20,04zł;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1m2 powierzchni użytkowej - 9,39zł;
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, od 1m2 powierzchni użytkowej
- 4,07zł;
5) pozostałych, w tym:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje
pożytku
publicznego,
od
1m2 powierzchni użytkowej - 5,01zł;
b) inne (np. budynki gospodarcze, komórki gospodarcze itp.), od 1m2 w tym:
--

miasto - 5,01zł;

--

wieś - 4,12zł;
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6) od 1m2 powierzchni użytkowej garaży z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 6,75 zł;
7) wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (domki letniskowe), od 1m2 powierzchni użytkowej - 6,85 zł;
3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3
i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Poz. 1866
i sportu, opieki społecznej i na cele ochrony
przeciwpożarowej,

2) grunty, budynki lub ich części zajęte na zieleńce
komunalne, parki komunalne, komunalne
cmentarze i komunalne domy pogrzebowe,
3) grunty, budynki lub ich części zajęte na komunalne wysypiska,
4) lokale socjalne znajdujące się w komunalnym
zasobie mieszkaniowym,

§ 2. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych na terenie wiejskim Gminy Świebodzin.

5) komunalne grunty, budynki lub ich części nie
oddane innym podmiotom w użytkowanie wieczyste lub posiadanie zależne,

2. Określenie inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała
Nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia
28 lutego 2007 roku w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lub.
Nr 21 poz. 313 z późn. zm.).

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/316/08 Rady
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 listopada
2008 roku w sprawie: określenia wysokości stawek,
zarządzenia poboru, określenia wzoru formularzy
oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 130
poz. 2023).

§ 3. Określa się wzory formularzy:
1) informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wzór IN-1, stanowiąca
Załącznik Nr 1 do uchwały,
2) deklaracja na podatek od nieruchomości od
osób prawnych i jednostek organizacyjnych
wymienionych w art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wzór DN-1, stanowiąca Załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części przeznaczone na
komunalne potrzeby kultury, kultury fizycznej

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku, oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Kołodziej
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/476/09
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 27 listopada 2009r.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Nr ewidencyjny

IN-1
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póżn.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 podatku
Organ podatkowy: Burmistrz Świebodzina

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Świebodzina , ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):


1. informacja składana po raz pierwszy obowiązujaca od : (dzień-miesiąc-rok) ……………….……………………



2. korekta uprzednio złożonej informacji obowiązująca od: (dzień-miesiąc-rok)

……………….……………………..

C. DANE PODATNIKA
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
5. Nazwisko

6.Pierwsze imę, drugie imię

7.Tel.kontaktowy

8. Numer REGON(podać w przypadku prowadzenia działa-

9. Numer PKD(podać w przypadku prowadzenia

ności gospodarczej)

działaności gospodarczej)

11. Numer NIP

13.Imię matki

12. Ime ojca

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA
14. Kraj
15. Województwo
17. Gmina

10. Numer PESEL

16. Powiat

18. Ulica

19. Nr domu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

20. Nr lokalu

23. Poczta

C.3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA, WSPÓŁWŁAŚCICIELA (należy wypełnić, gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność ustawową lub współwłasność osób fizycznych)
25.Pierwsze imę, drugie imię

24. Nazwisko

26. Numer REGON(podać w przypadku prowadzenia 27. Numer PKD(podać w przypadku prowadzenia
działaności gospodarczej)

29. Numer NIP

28. Numer Pesel

działaności gospodarczej)

30. Imę ojca

31. Imię matki

C.4. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA, WSPÓŁWŁAŚCICIELA
31. Kraj

32. Województwo

34. Gmina

35. Ulica

38. Miejscowość

39 Kod pocztowy

C.5.DANE PEŁNOMOCNIKA (należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo)
41.Nazwisko i Imię:

33. Powiat
36. Nr domu
40. Poczta

42.Telefon:

37. Nr lokalu
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C.6. ADRES ZAMIESZKANIA PEŁNOMOCNIKA
43. Miejscowość

44. Kod pocztowy

46. Gmina

47. Ulica

45. Poczta
48. Nr domu

49. Nr lokalu
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D. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
D. 1. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO:

( DZIEŃ / MIESIĄC / ROK )

1. DATA NABYCIA (zawarcia umowy , dzierżawy, najmu, użyczenia)

-

……….…………….………….

2. DATA ROZPOCZĘCIA UŻYTKOWANIA (BUDYNKI I BUDOWLE NOWOWYBUDOWANE)

-

......…………………..………..

3. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

-

.…………………..…..……….

-

…………………..…..….…….

4. DATA ROZPOCZĘCIA UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW , POMIESZCZEŃ (ROZBUDOWANYCH LUB
PRZEBUDOWANYCH NIEODDANYCH FORMALNIE DO UŻYTKOWANIA)
D.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat)
50. Rodzaj własności
 1. własność

 2. współwłasność

51. Rodzaj posiadania samoistnego
 1. Posiadacz samoistny
 2. Współposiadacz samoistny

52. Rodzaj użytkowania
 1. użytkowanie wieczyste

 2. współużytkowanie wieczyste

53. Rodzaj posiadania zależnego
 1. Posiadacz zależny

 2. Współposiadacz zależny

D. 3. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
54 . Miejscowość:

55. Kod pocztowy:

57. Ulica:

56. Poczta:

58. Numer domu:

59. Numer lokalu:

D. 4. DANE NIERUCHOMOŚCI
60.Obręb:

61.Identyfikator działki:

62.Identyfikator budynku:

64. Numer księgi wieczystej na budynek/lokal:

63.Identyfikator lokalu:
65.Numer księgi wieczystej na grunt:

66.Nazwa sądu:

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWOLNIENIU
Podstawa opodatkowania
w m2 (ha) z dokładnością do 1 m2

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
ewidencji gruntów i budynków
2. Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

1)

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

w

67.
m2
68.

,

ha

69.
m

2

E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI / do powierzchni użytkowej budynków lub ich części należy
zaliczyć powierzchnię mierzoną 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./
Podstawa opodatkowania w m2
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70.

1. Mieszkalne

m2
- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

w tym
kondygnacji o wyso- powyżej 2,20 m
kości:

m2
m2

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

w tym
kondygnacji
o wysokości:

71.
m2

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

m

2

- powyżej 2,20 m
m2

.1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
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3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 72.
ogółem

w tym
kondygnacji
o wysokości:

m2

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

m2

- powyżej 2,20 m

m2

4. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – ogółem 73.
m2
w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

5. Zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – ogółem
w tym
kondygnacji
o wysokości:

m2
m2
74.

m2

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

m2

powyżej 2,20
6. Inne (np. budynki gospodarcze, komórki gospodarcze itp– z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- ogółem /miasto-wieś/
w tym
kondygnacji
o wysokości:

m2
75. Miasto

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

m2

76.Wieś

m2

m2

m2

m2

m2

powyżej 2,20

7. Garaże – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem

77.
m2

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

m2

- powyżej 2,20 m
m2

8. Wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe(domki letniskowe) – ogółem

78.
m2

w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

m2

- powyżej 2,20 m
m2

E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /wartość określona na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych/
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Podstawa opodatkowania w
zł

1) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

79. z dokładnością do 1 zł
zł

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)
6

6
7

80. Liczba załączników ZN-1/A

……….………

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

 tak

 nie

G. INFORMACJA O POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELACH

IN-1
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H. Adres do korespondencji (podać gdy jest inny niż adres zamieszkania, w tym również adres zamieszkania za granicą)

I. Wyjaśnienia do korekty – zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.(Dz.U. z 2005r., Nr 8 poz.60 z późn.zm)
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J. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (niepotrzebne skreślić)

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością - art.233 k.k. (Dz.U. z 1997r., Nr 88 poz.553 ze zm.)
82. Imię

83. Nazwisko

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

85. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika2)

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

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
86. Uwagi organu podatkowego

87. Data (dzień - miesiąc - rok)

2)

88. Podpis przyjmującego formularz

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/476/09
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 27 listopada 2009r.

1. Numer Identyfikacji

Podatkowej

2. Nr dokumentu

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
3. Rok

2010
Podstawa prawna:

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

Termin składania:

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

Miejsce składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i

adres siedziby organu podatkowego
BURMISTRZ ŚWIEBODZINA

UL. RYNKOWA 2, 66-200 ŚWIEBODZIN
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Okoliczności

powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
deklaracja składana w terminie do 15.01. roku
podatkowego
wygaśnięcie obowiązku podatkowego
korekta deklaracji rocznej - obowiązująca za
okres……………………………………….

powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego
od m-ca……….…
zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby
.

w przypadku korekty deklaracji za okres inny niż 12 miesięcy (tylko w celu ustalenia miesięcznej raty podatku) kwotę w poz. 79 należy odpowiednio podzielić przez 12 miesięcy i
pomnożyć przez ilość miesięcy obowiązywania korekty

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

właściciel (współwłaściciel)
użytkownik (współużytkownik) wieczysty
D. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

posiadacz (współposiadacz) samoistny
posiadacz (współposiadacz) zależny (np. dzierżawca,
najemca)
** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Osoba
fizyczna
Osoba prawna
Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości
prawnej
8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię,

10. Identyfikator REGON

drugie imię **
11. PKD

Pola 13, 14, 15 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

12. Numer PESEL
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(dzień - miesiąc - rok)

14. Imię ojca

15. Imię matki

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

17. Województwo

18. Powiat
21. Nr

19. Gmina
23.

20. Ulica

domu

Miejscowość

24. Kod pocztowy

22. Nr lokalu

25. Poczta

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI * / ** jeżeli jest inny niż podany w D.2.
26. Kraj

27. Województwo

28. Powiat
31.

29. Gmina

Nr
domu

30. Ulica

33. Miejscowość

34. Kod

pocztowy

32. Nr

lokalu

35. Poczta

E. DANE OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE KSIĘGOWOŚCI I WYMIARU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
36. Imię
37. Nazwisko
38.

Numer telefonu

39. Adres e-mail

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
W deklaracji rocznej wykazać powierzchnię gruntów / budynków na dzień 31.12.2009 r. lub na dzień powstania obowiązku podatkowego.
W korektach wykazać tylko aktualną powierzchnię po zmianach.

Podstawa opodatkowania
w m2
(ha) z dokładnością
do 1 m2

F.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków
2. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku

40

Stawka podatku
(roczna)

zł, gr
41

42

44

45

3,96

ha

46

zł, gr

0,71

m2

43

Kwota podatku
(roczna)

47

48

0,23

m2

F.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
/do powierzchni uzytkowej budynków lub ich części należy zaliczyć powierzchnie mierzoną po wewnętrznej
długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Z kondygnacje uważa się również garaze podziemne sutereny i poddasza uzytkowe/

Podstawa
opodatkowania
w m2

Stawka podatku

Kwota podatku

zł, gr
1. Budynki mieszkalne - ogółem

49

50

0,61

m2

w tym kondygnacji o
wysokości

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

m2

- powyżej 2,20 m

m2

2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części
budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem:
w tym kondygnacji o
wysokości

52

53
m2

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

m2

- powyżej 2,20 m

m2

zł, gr
51

54

20,04
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3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – ogółem:

w tym kondygnacji
o
wysokości

- powyżej 2,20 m

m2

w tym kondygnacji
o
wysokości

m2

61

60

4,07

62

63

4,12

m2

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

m2

- powyżej 2,20 m

m2

64

65

66

5,01

m2

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

m2

- powyżej 2,20 m

m2

67

68

69

6,85

m2

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

m2

- powyżej 2,20 m

m2

70

71

72

5,01

m2

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

m2

- powyżej 2,20 m

m2

9. Wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (domki letniskowe) - ogółem

w tym kondygnacji
o
wysokości

59

m2

8. Zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego oprzez organizacje pożytku publicznego – ogółem:

57

9,39

m2

- powyżej 2,20 m

7. Garaże- z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – ogółem:

w tym kondygnacji
o
wysokości

58

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

6. Inne MIASTO np. budynki gospodarcze, komórki gospodarcze itp. z
wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – ogółem:
w tym kondygnacji
o
wysokości

56
m2

m2

5. Inne WIEŚ np. budynki gospodarcze, komórki gospodarcze itp. z
wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – ogółem:
w tym kondygnacji
o
wysokości

55

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

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

w tym kondygnacji
o
wysokości

Poz. 1866

73

74

75

6,85

m2

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

m2

- powyżej 2,20 m

m2

F.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(wartość określona na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłaPodstawa opodattach lokalnych)
kowania w zł z
Stawka podatku

Kwota podatku

dokładnością do 1 zł

Budowle

76

zł, gr
77

78

2,00

zł

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
79

Kwota podatku (w pełnych złotych)

%
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Poz. 1866

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości - bez wezwania - należy dokonywać w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu:
Bank Zachodni WBK S.A. Świebodzin nr 55 1090 1593 0000 0000 5901 5384, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
Pouczenie:
O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości (zmiana właściciela, powierzchni, sposobu użytkowania, itp.) należy zawiadomić tutejszy organ podatkowy
w terminie 14 dni od zajścia zmiany. Niedopełnienie powyższych obowiązków powoduje odpowiedzialność karną, zgodnie z ustawą Kodeks karny skarbowy.
Art. 54 § 1 (KKS) Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji przez co naraża
podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w §1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie
skarbowe.
Art.56 § 1. (KKS) Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo
nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie
skarbowe.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także tenpłatnikowi deklaracji lub oświadczenia. podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie
organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia.

Imię

Nazwisko

Data wypełnienia deklaracji

Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

I. PISEMNE UZASADNIENIE KOREKTY (zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji Podatkowej - skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym
pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty)

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

Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat)
tak

nie

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
kwota podatku do przypisu
kwota podatku do odpisu

Data

Podpis

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn.zm.)
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Dane do kontaktu w sprawie ewidencji, wymiaru i księgowości podatku od nieruchomości:
Urząd Miejski, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 7,
tel. (068) 475 08 78, e-mail: karolina.sinkiewicz@um.swiebodzin.pl
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Poz. 1866
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/476/09
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 27 listopada 2009r.

ZAŁĄCZNIK ZN-1/A
do druku deklaracji DN-1 i informacji IN-1 na podatek od nieruchomości

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa pełna * / Nazwisko **
NIP

Lp.

REGON

Adres nieruchomości

PKD

Forma władania

OGÓŁEM

Nr księgi wieczystej lub zbioru
dokumentów

Identyfikator
działki

PESEL

Powierzchnia
działki
[m2]

Indentyfikator
budynku /lokalu
- mieszkalny
- niemieszkalny

Powierzchnia
użytkowa budynku / lokalu
[m2]

Wartość budowli
wg adresu nieruchomości [zł]
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Poz. 1866
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/476/09
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 27 listopada 2009r.
ZAŁĄCZNIK NR ZN-1/B do druku deklaracji DN-1 i informacji IN-1 na podatek od nieruchomości

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
A. DANE PODATNIKA

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa pełna * / Nazwisko **
NIP

REGON

PKD

PESEL

Budynki lub
ich części
powierzchnia użytkowa w m2

Budowle
wartość
w zł

B. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
Grunty
Tytuł prawny zwolnienia
Art.7 ust.1 pkt 1 - budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:

powierzchnia w m2
1

2

a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym
przewoźnikom kolejowym lub
b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania
jej innym przewoźnikom, lub
c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm
Art. 7 ust. 1a - grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub
ich odcinków - do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie
rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w
trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych
na działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie
kolejowym

3

Art.7 ust.1 pkt 2 - budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty

6

Art.7 ust.1 pkt 2a - grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub
przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu,
położone w granicach portów i przystani morskich - od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie
dłużej niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż
podmiot zarządzający portem lub przystanią morską

8

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

9

Art.7 ust.1 pkt 4 - budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności
rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej

4

5

7

10

12

11
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Art.7 ust.1 pkt 5 - nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia
przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie
oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale
na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży

13

14

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

15

16

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

17

18

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

19

20

Art.7 ust.1 pkt 8a - będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami
jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte
pod sztuczne zbiorniki wodne

22

Art.7 ust.1 pkt 9 - budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i
położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki
wałowe
Art.7 ust.1 pkt 10 - grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
Art.7 ust.1 pkt 11 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych
spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:

23

21

24

25

26

a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo
niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
Art.7 ust.1 pkt 12 - budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego
dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą
Art.7 ust.1 pkt 13 - budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych
wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie
innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim;
Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania
zajętych na działalność gospodarczą

27

28

29

30

31

32

33

34

Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na
działalność oświatową

35

36

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

37

38

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

39

40

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

42

42

41
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Art.7 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych

43

44

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

46

47

48

49

Pozostałe zwolnienia wynikające z innych ustaw

45

50

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
Grunty
Tytuł prawny zwolnienia

powierzchnia w m2

Budynki lub
ich części
powierzchnia użytkowa w m2

§ 4 pkt. 1 – grunty, budynki lub ich części przeznaczone na komunalne potrzeby
kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki społecznej i na cele ochrony przeciwpożarowej
§ 4 pkt. 2 – grunty, budynki lub ich części zajęte na zieleńce komunalne, parki
komunalne, komunalne cmentarze i komunalne domy pogrzebowe

51

52

53

54

§ 4 pkt. 3 – grunty, budynki lub ich części zajęte na komunalne wysypiska

55

56

§ 4 pkt. 4 – lokale socjalne znajdujące się w komunalnym zasobie mieszkaniowym
§4 pkt. 5 - komunalne grunty, budynki lub ich części nie oddane innym podmiotom
w użytkowanie wieczyste lub posiadanie zależne

Budowle
wartość
w zł

57
58

59

18 66
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UCHWAŁA NR XXXVII/477/09
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie: określenia wzorów formularzy i zarządzenia poboru podatku rolnego na obszarze Gminy
Świebodzin
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. 6a
ust. 11, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969
z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się wzory formularzy:
1) informacja w sprawie podatku rolnego od osób
fizycznych, wzór IR-1, stanowiąca załącznik nr 1
do uchwały,
2) deklaracja na podatek rolny od osób prawnych
i jednostek organizacyjnych wymienionych
w art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rolnym, wzór
DR-1, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego
w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych
na terenie wiejskim Gminy Świebodzin.
2. Określenie inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała
Nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia

28 lutego 2007 roku w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lub.
Nr 21 poz. 313 z późn. zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/314/08 Rady
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 listopada 2008
roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej
jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, określenia wzorów formularzy, zarządzenia poboru oraz
zwolnień w podatku rolnym na obszarze Gminy
Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 130 poz. 2021).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku, oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Kołodziej

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 135

– 8021 –

Poz. 1867
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/477/09
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 27 listopada 2009r.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
1. Rok

Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm)
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:

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

Miejsce składania:

Burmistrz Świebodzina organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego: Urząd Miejski, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

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

 1. informacja składana po raz pierwszy, obowiązująca od: (dzień- miesiąc-rok) …...……………………………………………………
 2. korekta uprzednio złożonej informacji obowiązująca od: (dzień- miesiąc- rok) ……………………………………………………......
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

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

C. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
6. Imię pierwsze i drugie

5. Nazwisko
8. Numer REGON (podać w przypadku prow. dział. gosp.)

7. Telefon kontaktowy

9. Numer PKD (podać w przypadku 10. Numer PESEL
prow. dział. gosp.

12. Imię ojca

11. Numer NIP

13. Imię matki

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA
14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

20. Nr lokalu
23. Poczta

C.3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA (należy wypełnić, gdy grunt
stanowi małżeńską wspólność ustawową lub współwłasność osób fizycznych)
25. Imię pierwsze i drugie

24. Nazwisko
27. Numer REGON (podać w przypadku prow. dział. gosp.)

28. Numer PKD (podać w
przypadku prow. dział. gosp.)

26. Telefon kontaktowy

29. Numer PESEL

31. Imię ojca

30. Numer NIP

32. Imię matki

C.4. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA, WSPÓŁWŁAŚCICIELA
33. Kraj

34. Województwo

35. Powiat

36. Gmina

37. Ulica

38. Nr domu

39. Nr lokalu

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 135
40. Miejscowość

– 8022 –
41. Kod pocztowy

Poz. 1867
42. Poczta

C.5. DANE I ADRES PEŁNOMOCNIKA (należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo)
43. Imię i nazwisko

44. Telefon

45. Miejscowość
48. Gmina

46. Kod pocztowy
49. Ulica

47. Poczta
50. Nr domu

51. Nr lokalu

IR-1 (1)
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D. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH– NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 1)
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych.
Uwaga! Należy podać powierzchnię do czterech
2
miejsc po przecinku, z dokładnością do 1 m

Klasy użytków rolnych wynikające
z ewidencji gruntów i budynków
D.1. GRUNTY ORNE
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb

52.
53.
54.
55.
56.
57

D.2. ŁĄKI PASTWISKA
I
II
III
IV

58.
59.
60.
61.

D.3. SADY
I
II
III, IIIa
IIIb
IV, IVa
IVb

62.
63.
64.
65.
66.
67.

D.4. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI- grunty orne
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb

68.
69.
70.
71.
72.
73.

D.5. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI- łąki i pastwiska
I
II
III
IV

74
75.
76.
77.

D.6. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE- grunty orne
I
II
IIIa

78.
79.
80.
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81.

IIIb

82.

IVa

83.

IVb
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D.7. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - łąki i pastwiska
84.

I

85.

II

86.

III

87.

IV
D.8. ROWY- GRUNTY ORNE

88.

I

89.

II

90.

IIIa

91.

IIIb

92.

IVa

93.

IVb
D.9. ROWY- ŁĄKI I PASTWISKA

94.

I

95.

II

96.

III

97.

IV

98.

D.10. UŻYTKI ROLNE (ROWY, GRUNTY POD STAWAMI
NIEZARYBIONYMI) BEZ OZNACZENIA KLASY GLEBOZNAWCZEJ
D.11. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI- łososiem,
trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
D.12. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI- inne gatunki ryb

99.

100.

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)
101. Liczba załączników ZR1/A

102. Załącznik ZR-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 tak

 nie

F. INFORMACJA O POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELACH

G. ADRES DO KORESPONDECJI (podać gdy jest inny niż adres zamieszkania, w tym również adres zagraniczny)

IR-1 (1)
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zgodnie z art. 81 §2 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr

8, poz. 60 z późn. zm.)

WYJAŚNIENIA DO KOREKTY- zgodnie z art. 81 §2 ustawy z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z
2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością- art. 233 K.k. (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
103.Imię

104. Nazwisko

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

106. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
107. Uwagi organu podatkowego:

108. Data (dzień - miesiąc - rok)

109. Podpis przyjmującego formularz

IR-1 (1)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/477/09
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 27 listopada 2009r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej

2. Nr dokumentu

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
3. Rok

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. r. Nr 136, poz.969, z późn. zm.).

Składający:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących
właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania:

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

Miejsce składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i

adres siedziby organu podatkowego
BURMISTRZ ŚWIEBODZINA

UL. RYNKOWA 2, 66-200 ŚWIEBODZIN
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Okoliczności

powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

deklaracja składana w terminie do 15.01. roku
podatkowego
wygaśnięcie obowiązku podatkowego

powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego od
m-ca…..…….…
zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

korekta deklaracji rocznej - obowiązująca za okres……………………………………….

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
właściciel (współwłaściciel)
użytkownik (współużytkownik) wieczysty

posiadacz (współposiadacz) samoistny
posiadacz(współposiadacz) zależny (np. dzierżawca, najemca)

D. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

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

Osoba prawna
Osoba fizyczna
Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości
prawnej
8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię,

drugie imię **

10. Identyfikator REGON

11. PKD

12. Numer PESEL

Pola 13, 14, 15 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
13. Data urodzenia (dzień - miesiąc -

rok)

14. Imię ojca

15. Imię matki
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D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
16. Kraj

17. Województwo

18. Powiat
21. Nr

19. Gmina

20. Ulica

23. Miejscowość

domu
24. Kod pocztowy

22. Nr

lokalu

25. Poczta

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI * / ** jeżeli jest inny niż podany w D.2.
26. Kraj

27. Województwo

28. Powiat
31. Nr

29. Gmina

30. Ulica

33. Miejscowość

domu
34. Kod pocztowy

32. Nr lokalu

35. Poczta

E. DANE OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE KSIĘGOWOŚCI I WYMIARU PODATKU ROLNEGO
36. Imię
37. Nazwisko
38. Numer telefonu

39. Adres e-mail

F. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE – NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

Na podstawie art. 21 Prawa geodezyjnego i kartograficznego /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086/ podstawę planowania gospodarczego, planowania
przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej i gospodarki nieruchomościami stanowią
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

F.1. GRUNTY ORNE (ewidencja gruntów: R)
Klasa

Powierzchnia w hektarach fizycznych 1)

Przelicznik

Powierzchnia w hektarach przeliczeniowych 1)

I

40.

1,95

41.

II

42.

1,80

43.

III a

44.

1,65

45.

III b

46.

1,35

47.

IV a

48.

1,10

49.

IV b

50.

0,80

51.

F.2. ŁĄKI I PASTWISKA (ewidencja gruntów: Ł, Ps)
I

52.

1,75

53.

II

54.

1,45

55.

III

56.

1,25

57.

IV

58.

0,75

59.

F.3. SADY (ewidencja gruntów: S, S-R, S-Ł, S-Ps)
I

60.

1,95

61.

II

62.

1,80

63.

III a

64.

1,65

65.

III b

66.

1,35

67.

IV a

68.

1,10

69.

IV b

70.

0,80

71.
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F.4. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI - grunty orne (ewidencja gruntów: Wsr-R)
I

72.

1,95

73.

II

74.

1,80

75.

III a

76.

1,65

77.

III b

78.

1,35

79.

IV a

80.

1,10

81.

IV b

82.

0,80

83.

F.5. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI - łąki i pastwiska (ewidencja gruntów: Wsr-Ł, Wsr-Ps)
I

84.

1,75

85.

II

86.

1,45

87.

III

88.

1,25

89.

IV

90.

0,75

91.

F.6. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - grunty orne (ewidencja gruntów: B-R)
I

92.

1,95

93.

II

94.

1,80

95.

III a

96.

1,65

97.

III b

98.

1,35

99.

IV a

100.

1,10

101.

IV b

102.

0,80

103.

F.7. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - łąki i pastwiska (ewidencja gruntów: B-Ł, B-Ps)
I

104.

1,75

105.

II

106.

1,45

107.

III

108.

1,25

109.

IV

110.

0,75

111.

F.8. ROWY - grunty orne (ewidencja gruntów: W-R)
I

112.

1,95

113.

II

114.

1,80

115.

III a

116.

1,65

117.

III b

118.

1,35

119.

IV a

120.

1,10

121.

IV b

122.

0,80

123.

F.9. ROWY - łąki i pastwiska (ewidencja gruntów: W-Ł, W-Ps)
I

124.

1,75

125.

II

126.

1,45

127.

III

128.

1,25

129.

IV

130.

0,75

131.

F.10 UŻYTKI ROLNE (ROWY, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI) BEZ OZNACZENIA KLASY GLEBOZNAWCZEJ
132. pow. w hektarach fizycznych

F.11. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
Powierzchnia w hektarach fizycznych 1)

Przelicznik
1,00

Powierzchnia w hektarach przeliczeniowych 1)
133.
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F.12. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI – inne gatunki ryb
Powierzchnia w hektarach fizycznych 1)

Przelicznik
0,20

134.

Powierzchnia w hektarach przeliczeniowych 1)
135.

F13. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE
Powierzchnia w ha (suma z części od E.1 do E.12 kol.a)
Powierzchnia w ha przeliczeniowych (suma z części od
E.1 do E.12 kol.c)
136.

137.

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH, jeżeli suma w poz. 137 jest większa niż 1,00 ha lub gdy pow. wraz z gruntami zwolnionymi jest większa niż 1,00 ha
Kwota podatku (w pełnych złoŁącznie powierzchnia w ha przeliczeniowych
Stawka podatku
tych)
85,25

138.

139.

H. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW ROLNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU, jeżeli suma w
poz. 137 jest mniejsza niż 1,00 hap lub gdy pow. wraz z gruntami zwolnionymi jest mniejsza niż 1,00 ha

Łącznie powierzchnia w ha

Stawka podatku
170,50

140.

Kwota podatku (w pełnych złotych)
141.

Wpłat z tytułu podatku rolnego - bez wezwania - należy dokonywać w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada na rachunek bankowy
Urzędu: Bank Zachodni WBK S.A. Świebodzin nr 55 1090 1593 0000 0000 5901 5384, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.
I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
Pouczenie:
O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości (zmiana właściciela, powierzchni, sposobu użytkowania, itp.) należy zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zajścia zmiany. Niedopełnienie powyższych obowiązków powoduje odpowiedzialność karną, zgodnie z ustawą Kodeks karny skarbowy.
Art. 54 § 1 (KKS) Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji przez co naraża
podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w §1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie
skarbowe.
Art.56 § 1. (KKS) Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę
albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze
pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie
skarbowe.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także tenpłatnikowi deklaracji lub oświadczenia. podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie
organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia.
142. Imię

143. Nazwisko

144. Data wypełnienia deklaracji

145. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

J. PISEMNE UZASADNIENIE KOREKTY

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
kwota podatku do przypisu

Data

kwota podatku do odpisu

Podpis

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r.
Nr 229 poz. 1954 z późn.zm.)
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Dane do kontaktu w sprawie ewidencji, wymiaru i księgowości podatku rolnego
Urząd Miejski, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 7,
tel. (068) 475 08 78, e-mail: karolina.sinkiewicz@um.swiebodzin.pl
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Poz. 1867
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/477/09
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 27 listopada 2009r.
ZAŁĄCZNIK ZR-1/A do druku deklaracji DR-1 i informacji IR-1 na
podatek rolny

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa pełna * / Nazwisko **
NIP

Lp.

REGON

Adres nieruchomości

Forma władania

PKD

Nr księgi wieczystej lub zbioru dokumentów

OGÓŁEM

PESEL

Identyfikator działki

Powierzchnia działki
[ha]
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/477/09
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 27 listopada 2009r.
ZAŁĄCZNIK ZR-1/B do druku deklaracji DR-1 i informacji IR-1 na podatek rolny

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU ROLNYM
A. DANE PODATNIKA

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa pełna * / Nazwisko **

NIP

REGON

PKD

PESEL

B. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
Powierzchnia w hektarach fizycznych z
dokładnością do czterech miejsc
po przecinku.

Tytuł prawny zwolnienia

Art.12 ust.1 pkt 1 - użytki rolne klasy V, VI i Viz

klasa V
klasa VI
klasa VIz

1.
2.
3.
4.

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

5.

Art.12 ust.1 pkt 2 - grunty położone w pasie drogi granicznej

6.

Art.12 ust.1 pkt 3 - grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich
Art.12 ust.1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już
istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha

7.
8.

a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,
nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w
trwałe zagospodarowanie;

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

data nabycia nieruchomości _________________________

ulga 75 %

9.

ulga 50 %
10.

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

11.

na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania

data zakończenia zagospodarowania ____________________

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

ulga 75 %
12.

ulga 50 %
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13.

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

14.

na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów;

data wymiany lub scalenia gruntów _____________________

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

ulga 75 %
15.

ulga 50 %

Art.12 ust.1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie
może dotyczyć nie więcej niż 20 % powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10
ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów

16.

Art.12 ust.1 pkt 8 - użytki ekologiczne

17.

Art.12 ust.1 pkt 9 - grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę

18.

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

19.

Art.12 ust.1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków,pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami

20.

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

21.

a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.

Art.12 ust.2 pkt 1 – uczelnie

22.

Art.12 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową

23.

Art.12 ust.2 pkt 3 - placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk

24.

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

25.

Art.12 ust.2 pkt 5 - jednostki badawczo-rozwojowe

26.

Art.12 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych

27.

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

28.

Pozostałe zwolnienia wynikające z innych ustaw

29.
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C. DANE DOTYCZĄCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
Art.13 ust.1 - ulga inwestycyjna

35.

tak
nie

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

36.

Ulga
60%
40%

Art.13b ust.1 - ulga dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich

37. Ulga

60%
30%
38.

Art.13b ust.1 - ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej

tak
nie

===================================================================================
18 6 7

1868
18 68

UCHWAŁA NR XXXVII/478/09
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie: zarządzenia poboru i określenia wzorów formularzy podatku leśnego na obszarze Gminy
Świebodzin
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. 6
ust. 8 i 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682
z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku leśnego
w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych
na terenie wiejskim Gminy Świebodzin.
2. Określenie inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała
Nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia
28 lutego 2007 roku w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lub.
Nr 21 poz. 313 z późn. zm.).
§ 2. Określa się wzory formularzy:
1) informacja w sprawie podatku leśnego od osób
fizycznych, wzór IL-1, stanowiąca załącznik nr 1
do uchwały,
2) deklaracja na podatek leśny od osób prawnych
i jednostek organizacyjnych wymienionych

w art. 6 ust. 5 ustawy o podatku leśnym, wzór
DL-1, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/313/08 Rady
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 listopada
2008 roku w sprawie: zarządzenia poboru, określenia wzorów formularzy oraz zwolnień w podatku
leśnym na obszarze Gminy Świebodzin (Dz. Urz.
Woj. Nr 130 poz. 2020).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku, oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Kołodziej
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/478/09
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 27 listopada 2009r.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

IL-1
3. Rok

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.).
Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu

Termin składania:

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

Miejsce składania:

Burmistrz Świebodzina, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
Burmistrz Świebodzina, ul.Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

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

1. informacja składana po raz pierwszy

 2. korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc – rok)

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

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

C DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
7. Nazwisko
8. Pierwsze imię, drugie imię
8. Identyfikator REGON/PKD

9. Numer PESEL

10.ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
Data urodzenia
11. Imię ojca

12. Imię matki
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
C.1. ADRES
ZAMIESZKANIA

13. Kraj

14. Województwo

16. Gmina

15. Powiat

17. Ulica

20. Miejscowość

18. Nr domu
21. Kod pocztowy

19. Nr lokalu

22. Poczta

E. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA (należy wypełnić, gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność ustawową lub
współwłasność osób fizycznch

23. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
24. Identyfikator REGON/ PKD
25. NR PESEL

27.NR NIP

28.
Data urodzenia
29. Imię ojca
---------------------------------------------------------------------------

30. Imię matki

E.1. ADRES ZAMIESZKANIA
31. Kraj
34. Gmina
38. Miejscowość

2. Województwo

33.Powiat

35. Ulica
39.Kod pocztowy

36.Nr domu
40.Poczta

37.Nr lokalu
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F. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Powierzchnia
w ha
z dokładnością do 1m2

Rodzaj lasu
1. Lasy

41.

2. Lasy ochronne

42.

3. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody

43.

4. Lasy wchodzące w skład parków narodowych

44

1)

,
,
,
,

IL-1

(1)

1/2
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G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)
45. Liczba załączników ZL-1/A

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

 tak

 nie

H. INFORMACJA O POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELACH

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

48. Nazwisko

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

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

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
51. Uwagi organu podatkowego

52. Data (dzień - miesiąc - rok)

1)

2)

53. Podpis przyjmującego formularz

Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Niepotrzebne skreślić.

IL-1

(1)

2/2
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/478/09
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 27 listopada 2009r.

1. Numer Identyfikacji

Podatkowej

2. Nr dokumentu

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
3. Rok

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682, 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.

Termin składania:

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

Miejsce składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i

adres siedziby organu podatkowego
BURMISTRZ ŚWIEBODZINA
UL. RYNKOWA 2, 66-200 ŚWIEBODZIN

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
deklaracja składana w terminie do 15.01. roku
podatkowego
wygaśnięcie obowiązku podatkowego

powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego
od m-ca……….…
zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

korekta deklaracji rocznej - obowiązująca za okres……………………………………….
w przypadku korekty deklaracji za okres inny niż 12 miesięcy kwotę w poz. 52 należy odpowiednio podzielić przez 12 miesięcy i pomnożyć przez ilość miesięcy obowiązywania korekty celem ustalenia miesięcznej raty podatku.

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
właściciel (współwłaściciel)
użytkownik (współużytkownik) wieczysty

posiadacz (współposiadacz) samoistny
posiadacz(współposiadacz) zależny (np. dzierżawca,
najemca)

D. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Osoba
fizyczna
Osoba prawna
Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości
prawnej
8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię,

10. Identyfikator REGON

drugie imię **
11. PKD

Pola 13, 14, 15 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

12. Numer PESEL

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 135
13. Data urodzenia
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(dzień - miesiąc - rok)

14. Imię ojca

15. Imię matki

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

17. Województwo

18. Powiat
21. Nr

19. Gmina
23.

20. Ulica

domu

Miejscowość

24. Kod pocztowy

22. Nr lokalu

25. Poczta

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI * / ** jeżeli jest inny niż podany w D.2.
26. Kraj

27. Województwo

28. Powiat
31.

29. Gmina

Nr
domu

30. Ulica

33. Miejscowość

34. Kod

pocztowy

32. Nr

lokalu

35. Poczta

E. DANE OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE KSIĘGOWOŚCI I WYMIARU PODATKU LEŚNEGO
36. Imię
37. Nazwisko
38.

Numer telefonu

39. Adres e-mail

F. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Rodzaj gruntów leśnych

Podstawa opodatkowania
w
m2 (ha) z dokładnością
do 1
m2 1)
40

Stawka podatku
(roczna)

Kwota podatku
(roczna)

zł, gr
41

zł, gr
42

1. Lasy

30,04
43

44

45

2. Lasy chronione

15,02
46

47

48

3. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody

15,02
49

50

51

4. Lasy wchodzące w skład parków narodowych

15,02

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
52

Kwota podatku (w pełnych złotych)
Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości - bez wezwania - należy dokonywać w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu:
Bank Zachodni WBK S.A. Świebodzin nr 55 1090 1593 0000 0000 5901 5384, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
Pouczenie:
O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości (zmiana właściciela, powierzchni, sposobu użytkowania, itp.) należy zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie
14 dni od zajścia zmiany. Niedopełnienie powyższych obowiązków powoduje odpowiedzialność karną, zgodnie z ustawą Kodeks karny skarbowy.
Art. 54 § 1 (KKS) Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji przez co naraża podatek na
uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w §1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
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Art.56 § 1. (KKS) Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu
tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także tenpłatnikowi deklaracji lub oświadczenia. podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi
podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia.

Imię
Data wypełnienia deklaracji

Nazwisko
Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

I. PISEMNE UZASADNIENIE KOREKTY (zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji Podatkowej - skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym
pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty)

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

Załącznik ZL-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat)
tak
nie

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
kwota podatku do przypisu
kwota podatku do odpisu

Data

Podpis

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn.zm.)
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
Dane do kontaktu w sprawie ewidencji, wymiaru i księgowości podatku leśnego:
Urząd Miejski, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 7,
tel. (068) 475 08 78, e-mail: karolina.sinkiewicz@um.swiebodzin.pl
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/478/09
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 27 listopada 2009r.
ZAŁĄCZNIK ZL-1/A do druku deklaracji DL-1 i informacji IL-1 na
podatek leśny

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa pełna * / Nazwisko **
NIP

Lp.

REGON

Adres nieruchomości

Forma władania

PKD

Nr księgi wieczystej lub zbioru dokumentów

OGÓŁEM

PESEL

Identyfikator działki

Powierzchnia działki
[ha]
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/478/09
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 27 listopada 2009r.

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU LEŚNYM

ZAŁĄCZNIK NR ZL-1/B do druku deklaracji DL-1 i informacji IL-1 na
podatek leśny

A. DANE PODATNIKA

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości praw-

nej

Nazwa pełna * / Nazwisko **
NIP

REGON

PKD

PESEL

B. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
Powierzchnia w hektarach fizycznych z dokładnością
do czterech miejsc
po przecinku.

Tytuł prawny zwolnienia

Art.7 ust.1 pkt 1 - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
Art.7 ust.1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
Art.7 ust.1 pkt 3 - użytki ekologiczne
Art.7 ust.2 pkt 1 -uczelnie
Art.7 ust.2 pkt 2 -publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz
prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową
Art.7 ust.2 pkt 3 - placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk
Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w
zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub
zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej
Art.7 ust.2 pkt 5 - jednostki badawczo - rozwojowe
Art.7 ust.2 pkt 6 - przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na
zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w
odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych
18 68
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9.
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UCHWAŁA NR XXXVII/479/09
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Świebodzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 8 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych.
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 589,90 zł;
b) powyżej 5,5 tony do 7,5 tony włącznie
- 709,70 zł;
c) powyżej 7,5
- 1.004,70 zł;

tony

do

9

ton

włącznie

d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.134,10 zł;
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - jak
w tabeli nr 1 stanowiącej 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 - 1.653,90 zł
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 - jak w tabeli nr 2 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

5. Od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 261,00 zł.
6. Od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - jak
w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.
7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 15 miejsc - 589,90 zł;
b) 15 miejsc, ale mniej niż 30 miejsc - 945,30 zł;
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.843,80 zł;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/317/08 Rady
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 listopada 2008
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 130, poz. 2024).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku, oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Kołodziej
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/479/09
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 27 listopada 2009r.

Tabela nr 1 - § 1 ust. 2 od samochodu ciężarowego 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
inne systemy zawieszenia osi
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
jezdnych
za równoważne
Dwie osie
1.241,30
1.299,60
1.299,60
1.360,10
1.360,10
1.418,40
1.418,40
1.489,50
Trzy osie
1.477,80
1.536,20
1.477,80
1.536,20
1.477,80
1.536,20
1.477,80
1.536,20
1.536,20
1.867,20
1.536,20
1.867,20
Cztery osie i więcej
1.477,80
1.536,20
1.477,80
1.536,20
1.477,80
1.792,90
1.961,60
2.740,60
1.961,60
2.740,60

Tabela nr 2 - § 1 ust. 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
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
inne systemy zawieszenia osi
pneumatycznym lub zawieszeniem uznajezdnych
nym za równoważne
Dwie osie
1.890,50
1.951,00
2.009,30
2.118,30
Trzy osie
2.127,10
2.186,50

1.951,00
2.009,30
2.068,80
2.118,30
2.145,10
2.740,60
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Tabela nr 3 - § 1 ust. 6 od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
Stawka podatku (w złotych)
masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
inne systemy zawieszenia osi
pojazd silnikowy (w tonach) pneumatycznym lub zawieszeniem uznajezdnych
nym za równoważne
nie mniej niż
mniej niż
Jedna oś
12
18
307,70
371,30
18
25
307,70
371,30
25
371,30
673,70
Dwie osie
12
28
543,20
589,90
28
33
733,10
1.004,70
33
38
1.004,70
1.536,20
38
1.360,10
2.009,30
Trzy osie
12
38
827,50
1.122,40
38
1.122,40
1.536,20

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXXVII/480/09
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty
targowej na terenie Gminy Świebodzin
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 późń.
zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. "a" i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn.
zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/394/09 Rady Miejskiej
w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie określenia wysokości dziennej stawki
oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie
Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 55
poz. 784) wprowadza się następujące zmiany:
§ 2 otrzymuje brzmienie
18 70

"§2. Stawki wynikające z opłaty targowej określone w § 1 nie mogą przekroczyć stawki maksymalnej określonej przez Ministra Finansów,
tj. 681,54 zł dziennie".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Kołodziej
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UCHWAŁA NR XXXVII/196/2009
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami
w 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
w 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337 i w 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, w 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz.1458, w 2009r. Nr 52,
poz. 420) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami w 2006r.
Dz. U. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245,
poz. 1775, w 2007r. Dz. U. Nr 109, poz. 747, w 2008r.
Dz. U. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, w 2009r.

Nr 56, poz. 458) Rada Gminy Zwierzyn uchwala co
następuje:
§ 1. Obniża się cenę żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze
Gminy Zwierzyn do wysokości 34,00zł za 1q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zwierzyn.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/124/2008 z dnia
28 listopada 2008 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określona w niej stawka
obowiązuje od dnia 01 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Zwierzyn:
mgr Mirosław Gniewczyński
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UCHWAŁA NR XXXVII/197/2009
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; w 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i w 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
w 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
w 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art.5 ust.1, art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr 121,
poz.844 ze zmianami w 2006r. Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
w 2008r. Dz. U. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463, w 2009r. Dz. U. Nr56 poz. 458)
Rada Gminy Zwierzyn uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności 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) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22zł od 1m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,54zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,97zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
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materiałem siewnym - 9,57zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
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działalności, wykorzystywane
ochrony przeciwpożarowej,

w

zakresie

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń usług medycznych – 4,16zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3) nieruchomości lub ich części wykorzystywane
na potrzeby statutowej działalności w zakresie
kultury fizycznej i sportu.

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,24zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie
obejmują budynków i gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3) od budowli - 2 % ich wartości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zwierzyn.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/125/2008 z dnia
28 listopada 2008 roku.

1) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące
mienie komunalne, o ile nie zostały przekazane
w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub nie
będące w samoistnym posiadaniu,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 01 stycznia 2010 roku.

2) budynki lub ich części stanowiące własność,
albo które są zajęte na potrzeby statutowej

Przewodniczący Rady Gminy Zwierzyn:
mgr Mirosław Gniewczyński
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UCHWAŁA NR XXXVII/198/2009
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; w 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i w 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
w 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
w 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 zmianami w 2006r. Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
w 2008r. Dz. U. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463, w 2009r. Dz. U. Nr 56 poz. 458)
Rada Gminy Zwierzyn uchwala co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynosić będą (opłata roczna):
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 668,00zł
b) powyżej 5,5
– 1.115,00zł

tony

do

9

ton

c) powyżej 9 ton do 12 ton – 1.327,00zł

włącznie

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
wg załącznika nr 1 do Uchwały. Stawka ta uzależniona jest od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, liczby osi i rodzaju zawieszenia.
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony do 12 ton – 1.538,00zł
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 wg załącznika nr 2 do Uchwały. Stawka ta uzależniona jest od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia.
5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego – 1.327,00zł
6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton wg załącznika
nr 3 do Uchwały. Z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego.
7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc:
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a) mniej niż 30 miejsc - 1.539,00zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.857,00zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zwierzyn.

Poz. 1873

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Zwierzyn:
mgr Mirosław Gniewczyński

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXV
/126/ 2008 z dnia 28 listopada 2008 roku.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/198/2009
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 27 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita [T]
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 [zł]
Oś jezdna (osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne)
Dwie osie
1.327
1.359
1.380
1.422
Trzy osie
1.359
1.380
1.411
1.455
1.485
1.485
Cztery osie i więcej
1.624
1.717
1.709
1.804
1.804

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1.873
1.910
1.964
2.016
1.900
1.942
1.996
2.048
2.101
2.101
2.406
2.356
2.420
2.653
2.653
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/198/2009
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 27 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do
używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołów pojazdów: ciągnik balastowy + przyczepa [T]
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku [zł]

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
1.167
1.253
1.337
1.337
Trzy osie
1.751
1.879

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1.645
1.762
1.889
1.889
1.921
2.705

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/198/2009
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 27 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdami silnikowymi
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy)
[T]
nie mniej niż

mniej

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku [zł]

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Jedna oś
945
1.019
1.093
Dwie osie
1.093
1.093
1.349
1.276
Trzy osie
1.273
1.369

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1.327
1.433
1.539
1.539
1.539
1.571
1.920
1.327
1.932
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UCHWAŁA NR XXIX/187/09
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 30 listopada 2009r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2010r. (M. P. Nr 52,
poz. 742 z dnia 18 sierpnia 2009r.) uchwala się, co
następuje:

6) od budowli:
a)

będącymi sieciami gazowymi, przesyłowymi, rozdzielczymi wraz z oprzyrządowaniem
i przyłączaniem - 0,2% ich wartości,

b)

pozostałych, nie wymienionych w pkt 6 lit. a
- 2% ich wartości;

7) od gruntów:
a)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,66zł od 1m2 powierzchni,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04zł
od 1ha powierzchni,

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17zł od 1m2 powierzchni.

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zabór:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części
- 0,59zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
- 18,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- 9,57zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16zł od
1m2 powierzchni użytkowej;

§ 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 2010r. i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w poszczególnych
sołectwach.
Przewodniczący Rady
Bogdan Szafrański

5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,60zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
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UCHWAŁA NR XXIX/188/09
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 30 listopada 2009r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy na 2010r.
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. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.

o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
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§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za
pierwsze trzy kwartały roku 2009 przyjmowaną jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Zabór na rok 2010 do kwoty 31zł za 1 kwintal.

wództwa Lubuskiego - z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r. i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w poszczególnych
sołectwach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący Rady
Bogdan Szafrański

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje18 75
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DECYZJA NR OSZ-4210-43(10)/2009/627/VI/BO
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 27 listopada 2009r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586
i Nr 165, poz. 1316) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r.
Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008r. Nr 229,
poz. 1539) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 września 2009r. „KOMUNALNIK” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sulęcinie posiadającego:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS):
0000060007,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 596-00044-71,
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na
okres do 31 grudnia 2010r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
energetycznego, posiadającego koncesje udzielone
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego
dalej „Prezesem URE), w dniu 26 października 1998r.
na wytwarzanie ciepła Nr WCC/377/627/U/3/98/ZJ
(zmienioną decyzjami: z dnia 13 lutego 2002r.
Nr WCC/377A/627/W/3/2002/BP, z dnia 6 czerwca
2002r. Nr WCC/377B/627/OSZ/W/2002/CK, z dnia

30 lipca 2003r. Nr WCC/377C/627/W/OSZ/2003/AB,
z dnia 19 września 2005r. Nr WCC/377D/
627/W/OSZ/2005/BK, z dnia 13 kwietnia 2007r.
Nr WCC/377E/627/W/OSZ/2007/EŻ, z dnia 22 sierpnia
2007r. Nr WCC/377-ZTO/627/W/OSZ/2007/AB oraz
z dnia 21 lipca 2008r. Nr WCC/377-ZTOA/627/W/OSZ/2008/BS), oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/396/627/U/3/98/ZJ (zmienioną
decyzjami: z dnia 14 lipca 1999r. Nr PCC/396/
S/627/U/3/99,
z
dnia
6
czerwca
2002r.
Nr PCC/396B/627/OSz/W/2002/CK, z dnia 19 września
2005r. Nr PCC/396C/627/W/OSZ/2005/BK oraz z dnia
22
sierpnia
2007r.
Nr
PCC/396-ZTO/627/
W/OSZ/2007/AB), w dniu 24 września 2009r. zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez
Przedsiębiorstwo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne zostało wezwane przez
Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami z dnia
30 września i 27 października 2009r. Odpowiedzi
Przedsiębiorstwa energetycznego wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach 21 października
i 18 listopada 2009r.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła, która
podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5
ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006r. Nr 193,
poz. 1423), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych
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kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych
kosztów została dokonana zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania
uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy
z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony do dnia
31 grudnia 2010r. zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego wyrażonym w piśmie
z dnia 23 listopada 2009r., znak: L.dz. 158/2009, co
umożliwi weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia stawek opłat po upływie terminu ich
stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorcy przysługuje
odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie
– Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
- za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo
energetyczne, oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947
§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie
albo zmianę decyzji – w całości lub części
(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres PółnocnoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie
- ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do
ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne
wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej
niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno – Zachodniego
Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa

Poz. 1876
Załącznik
do decyzji Nr OSZ-4210-43(10)/2009/627/VI/BO
Prezesa URE
z dnia 27 listopada 2009r.
Taryfa dla ciepła

I. Informacje ogólne
1. Taryfa zawiera stawki opłat za ciepło
dostarczone odbiorcą przez „KOMUNALNIK” Spółka
z o.o. z siedzibą w Sulęcinie, działającą na
podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa
URE :
na
wytwarzanie
ciepła
Nr
WCC/377
/627/U/3/98 /ZJ z dnia 26.10.1998r., zmienioną
decyzjami:
Nr
WCC/377A/627/W/3/2002/BP
13.02.2002 r.,
Nr WCC/377B/627/Osz/W/2002/CK
06.06.2002 r.,

z

dnia

z

dnia

Nr WCC/377C/627/W/OSZ/2003/AB z dnia
30.07.2003 r.,
Nr WCC/377D/627/W/OSZ/2005/BK z dnia
19.09.2005 r.,
Nr WCC/377E/627/W/OSZ/2007/EŻ
13.04.2007 r.,

z

dnia

Nr WCC/377-ZTO/627/W/OSZ/2007/AB z dnia
22.08.2007 r.,
Nr
WCC/377-ZTO-A/627/W/OSZ/2008/BS
z dnia 21.07.2008 r.
na
przesyłanie
i
dystrybucję
ciepła
Nr PCC/396/627/U/3/98/ZJ z dnia 26.10.1998r.,
zmienioną decyzjami:
Nr PCC/396/S/627/W/ 3/99 z dnia 14.07.1999r.,
Nr PCC/396-B/627/OSz/W/2002/CK
06.06.2002 r.,

z

dnia

Nr PCC/396C/627/W/OSZ/2005/BK
19.09.2005 r.,

z

dnia

Nr PCC/396-ZTO/627/W/OSZ/2007/AB z dnia
22.08.2007 r.
2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególności postanowień:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami),
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2006r., w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r., w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.
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3. Określone w taryfie stawki opłat stosuje się
dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio
do zakresu świadczonych usług.
II. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie
Użyte w taryfie określenia oznaczają:
Użyte w taryfie określenia oznaczają:
1) odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera
energię cieplną na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
2) sprzedawca – „KOMUNALNIK” Spółka z o.o.
w Sulęcinie – przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach
ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach,

Poz. 1876
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

12) sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
III. Podział odbiorców na grupy taryfowe
Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany
został z uwzględnieniem następujących kryteriów:
-

źródeł ciepła,

-

miejsca dostarczania ciepła.

Źródła ciepła z oznaczeniem symboli:

3) źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

ZO-1 – kotłownia ul. Jana Paska w Sulęcinie,

4) lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze w tym obiekcie,

ZO-3 – kotłownia ul. E Plater 7 w Sulęcinie,

5) instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych
lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub
punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
6) zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł
cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
7) grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone
na podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania,
8) obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
9) układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony
do stosowania zespół urządzeń służących do
pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła,
których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
10) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego
nośnika w jednostce czasu,
11) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi
oraz wymogami technologicznymi dla tego
obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,

ZO-2 – kotłownia Os. Kopernika 2 w Sulęcinie,
ZO-4 – kotłownia Os. Słoneczne 1 w Sulęcinie,
ZO-5 – kotłownia os. Słoneczne 6 w Sulęcinie,
ZO-6 – kotłownia ul. E Orzeszkowej 2-4 w Sulęcinie,
ZO-7
nie,

– kotłownia ul. T. Kościuszki 29 w Sulęci-

ZO-8 – kotłownia ul. Lipowa 18 w Sulęcinie,
ZL-1
nie,

– kotłownia ul. T. Kościuszki 10 w Sulęci-

ZL-2 – kotłownia ul. Okopowa 9 w Sulęcinie,
ZL-3 – kotłownia ul. Lipowa 29 w Sulęcinie,
ZL-4
nie,

– kotłownia ul. T. Kościuszki 17 w Sulęci-

ZL-6 – kotłownia ul. Witosa 30a w Sulęcinie,
ZL-7 – kotłownia Wędrzyn 1,
ZL-8 – kotłownia ul. Chrobrego 36 w Ośnie Lubuskim,
ZL-9 – kotłownia ul. Chrobrego 38 w Ośnie Lubuskim,
ZL-10 – kotłownia ul. Chrobrego 40 w Ośnie Lubuskim,
ZL-11 – kotłownia ul. Dudka 17 w Sulęcinie,
ZL-12 – kotłownia ul. M. Curie-Skłodowskiej 4
w Sulęcinie,
ZL-13 – kotłownia ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim,
ZL-14 - kotłownia ul. E. Plater 14 w Sulęcinie,
ZL-15 - kotłownia ul. Żeromskiego 71 w Sulęcinie,
ZL-16 – kotłownia ul. Dworcowa 3ab w Krzeszycach.
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Grupy odbiorców
Lp.

Grupa
taryfowa

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowej ZL-7 – rozliczani wg stawek opłat, o których
mowa w § 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego.

7

G

Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowych ZL-8, ZL-9 i ZL-10 – rozliczani wg stawek
opłat, o których mowa w § 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego.

8

H

Odbiorcy zasilani z kotłowni węglowej ZL-13 – rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego.

9

I

Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowej ZL-16 – rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego.

Charakterystyka odbiorców
Odbiorcy zasilani z kotłowni węglowych ZO-1, ZO-2 i ZO-3 – rozliczani wg stawek
opłat, o których mowa w § 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani z kotłowni węglowej ZO-4 i rezerwowej kotłowni gazowej ZO-5
– rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani z kotłowni węglowej ZO-7 – rozliczani wg stawek opłat,
o których mowa w § 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowych ZO-6, ZL-1, ZL-2, ZL-3 i ZL-4 – rozliczani
wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowych ZO-8, ZL-6, ZL-11, ZL-12, ZL-14 i ZL-15 –
rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego.

IV. Rodzaje oraz wysokości stawek opłat
4.

Stawki opłat.

4.1. Grupa taryfowa A
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki opłat
netto

Stawka opłaty miesięcznej za
1.
zł/MW/m-c
zamówioną moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

9 569,76
32,86

brutto*
11 675,11
40,09

4.2. Grupa taryfowa B
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zł/MW/m-c
zamówioną moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %
1.

Stawki opłat
netto
brutto*
14 843,96
43,85

18 109,63
53,50

4.3. Grupa taryfowa C
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zł/MW/m-c
zamówioną moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %
1.

Stawki opłat
netto
brutto*
17 230,27
40,08

21 020,93
48,90
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4.4. Grupa taryfowa D
Lp.

Wyszczególnienie

Stawki opłat
netto
brutto*

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zł/MW/m-c
zamówioną moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %
1.

10 806,21
53,18

13 183,58
64,88

4.5. Grupa taryfowa E
Lp.

Wyszczególnienie

Stawki opłat
netto
brutto*

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zł/MW/m-c
zamówioną moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %
1.

9 080,31
58,05

11 077,98
70,82

4.6. Grupa taryfowa F
Lp.

Wyszczególnienie

Stawki opłat
netto
brutto*

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zł/MW/m-c
zamówioną moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %
1.

14 501,14
54,16

17 691,39
66,08

4.7. Grupa taryfowa G
Lp.

Wyszczególnienie

Stawki opłat
netto
brutto*

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zł/MW/m-c
zamówioną moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %
1.

12 159,22
56,17

14 834,25
68,53

4.8. Grupa taryfowa H
Lp.

Wyszczególnienie

Stawki opłat
netto
brutto*

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zł/MW/m-c
zamówioną moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %
1.

12 425,33
38,12

15 158,90
46,51

4.9. Grupa taryfowa I
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zł/MW/m-c
zamówioną moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %
1.

V. Zasady rozliczeń opłat.
Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje
pobieranych opłat oraz sposoby ich rozliczania przez
przedsiębiorstwo
ciepłownicze
są
określone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VI. Warunki stosowania stawek opłat.
6.1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat, są

Stawki opłat
netto
brutto*
8 831,07
42,01

10 773,91
51,25

stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały
określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
6.2. W przypadkach:
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
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udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła,

7.

Poz. 1876, 1877, 1878
Sposób i terminy zawiadamiania odbiorców
o wprowadzeniu zmiany cen i stawek opłat

7.1. O każdej zmianie stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na
14 dni przed wprowadzeniem nowych stawek
opłat.

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w
rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

7.2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później
niż do 45 dnia, od dnia jej opublikowania
VII. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuopłat.
skiego.
============================================================================================

1877
18 77

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 68,
poz. 449 ze zm.), podaję, iż Rada Miejska w Drezdenku uchwałą Nr XXXIX/279/09 z dnia 23 września

2009r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu Burmistrza
Miasta i Gminy Drezdenko z powodu śmierci.
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo

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

1878
18 78

WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WLKP.
SYGN. AKT II SA/GO 290/09
z dnia 30 lipca 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Marek Szumilas
(spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Ireneusz Fornalik
Sędzia WSA Joanna Brzezińska

Protokolant

- § 1 ust. 2,
-§2
- § 3 w części wyrażenia „stałej”,
- § 4 ust. 2,
III.

stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu w części określonej w punkcie II
wyroku,

IV.

zasądza od Gminy Nowa Sól na rzecz Romana
Wilanta kwotę 300 zł (trzysta złotych), tytułem
zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inspektor Stanisława Maciejewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2009r.
sprawy ze skarg Kornelii Wilant, Romana Wilanta,
Wojewody Lubuskiego oraz Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli na uchwałę Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr XVIII/137/2004 z dnia 6 lutego 2004r.
w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka
w przedszkolu
I.

odrzuca skargę Kornelii Wilant,

II.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części dotyczącej:

UZASADNIENIE
Uchwałą Nr XVIII/137/2004 z dnia 6 lutego 2004 roku
Rada Miejska w Nowej Soli, działając na podstawie
art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.), ustaliła zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu (Dz. Urz.
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Woj. Lubuskiego z dnia 20 lutego 2004 r. Nr 10,
poz. 175). uchwała weszła w życie z dniem 6 marca
2004 r.
Zgodnie z § 1 uchwały odpłatność za pobyt dziecka
w publicznym przedszkolu obejmuje skalkulowane
wspólnie z rodzicami (w każdej placówce odrębnie)
koszty zakupu surowca zużytego do przyrządzania
posiłków, a także częściowe koszty organizacji
i przyrządzania posiłków oraz koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w zakresie
przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego (powyżej 5 godzin dziennie) tzw.
opłatę stałą.
Stosownie do § 2 ust. 1 uchwały miesięczna opłata
stała, o której mowa w § 1 pkt 2, wynosi 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego rozporządzeniem Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy. W przypadku dziecka korzystającego z zajęć
tylko w zakresie podstaw programowych (5 godzin
dziennie), ale jednocześnie z posiłków przygotowywanych w przedszkolu, opłatę stałą ustalono w wysokości:
-

50% wyliczonej kwoty z pkt 1 przy korzystaniu z 2 posiłków,

-

35% wyliczonej kwoty z pkt 1 przy korzystaniu z 1 posiłku.

W § 3 uchwały ustalono ulgi w opłacie stałej. Z kolei
zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały zasady zwrotu odpłatności, o której mowa w § 1 pkt 2 ustala Dyrektor
Przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców. Stosownie jednak do treści § 4 ust. 2 opłata stała,
o której mowa w § 1 pkt 2 uchwały, nie podlega
zwrotowi.
Dnia 10 lutego 2009 r. Roman Wilant wezwał Radę
Miasta w Nowej Soli do usunięcia naruszenia jego
interesu prawnego powyższą uchwałą. Swój interes
prawny wywiódł z faktu, iż jest ojcem dziecka
uczęszczającego
do
przedszkola
publicznego
w Nowej Soli i w związku z tym jest zobligowany do
płacenia tzw. opłaty stałej. Tymczasem zgodnie
z art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty przedszkole
publiczne obowiązane jest do realizacji podstawy
programowej na zasadzie bezpłatnego nauczania,
a środki na ten cel samorząd ma zagwarantowane
w swych dochodach. Ustawa dopuszcza natomiast
w art. 14 ust. 5 możliwość uchwalenia opłat za
świadczenia, które wykraczają poza podstawę programową. Przytoczył wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu, w myśl którego
kompetencja przewidziana w tym przepisie wyłącza
ustalanie opłaty o charakterze „stałym”. Wprowadzenie opłaty stałej skutkuje bowiem tym, że wszyscy rodzice czy prawni opiekunowie dziecka będą
musieli ponosić taką samą opłatę, co narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń, zgodnie z którą opłatę wnosi się za konkretne świadczenia przekraczające podstawę programową.
Zdaniem autora wezwania w podjętej przez Radę
Miejską w Nowej Soli uchwale przyjęto założenie, że
podstawa programowa realizowana jest w ciągu
5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu, gdy tymczasem analiza załącznika do rozporządzenia Ministra
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Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. wskazuje, że w nowosolskich przedszkolach publicznych
zajęcia przewidziane w rozporządzeniu realizowane
są również pomiędzy 5 a 8 godziną pobytu dziecka
w przedszkolu. Pobieranie za to opłat stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Również wprowadzenie zróżnicowania odnośnie dzieci,
wobec których minimum programowe realizuje się
w ciągu 5 godzin i 8 godzin, stanowi naruszenie
art. 32 Konstytucji RP.
Wnioskodawca wezwał Radę do likwidacji opłaty
stałej jako niezgodnej z prawem.
Dnia 20 marca 2009 r. Roman Wilant oraz Kornelia
Wilant wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na powyższą uchwałę Rady Miejskiej
w Nowej Soli. W skardze powtórzyli argumentację
zawartą w wezwaniu do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
Dodali nadto, iż obowiązek organizowania bezpłatnego nauczania i wychowania oznacza, że gmina nie
może pobierać od rodziców dzieci korzystających
z przedszkoli publicznych opłat za zajęcia, które
mieszczą się w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Opłaty mogą dotyczyć wyłącznie świadczeń niewymienionych w podstawie programowej, np. wyżywienie dzieci, nauka języków
obcych, tańce itp.
W opinii skarżących Rada ustalając miesięczną opłatę za usługę przygotowania posiłków w sposób
istotny naruszyła art. 67a ustawy o systemie oświaty, ponieważ w usłudze organizacji przygotowania
posiłków mieszczą się zarówno wynagrodzenia
i składki naliczane od wynagrodzeń pracowników
przyrządzających posiłki oraz koszty utrzymania
kuchni. Treść pojęcia „częściowe koszty organizacji
i przyrządzania posiłków” może wskazywać na zawieranie w tym pojęciu wymienionych wyżej składników, których z mocy art. 67a ust. 3 ustawy nie
wlicza się do opłat za wyżywienie. Zamierzając
wprowadzić opłaty za korzystanie z posiłków Rada
Miejska powinna ograniczyć się do ustalenia opłat
za wyżywienie (tzw. „wsad do kotła”) nie będąc jednocześnie uprawnioną do wliczenia w skład tej opłaty kosztów mogących mieć znamiona wynagrodzeń
dla przygotowujących je pracowników oraz składek
od tych wynagrodzeń, a także kosztów utrzymania
kuchni.
Skarżący nie uiścili opłaty stałej za miesiące styczeń
i luty 2009 r. uiszczając jednocześnie nadal opłaty za
zajęcia ponadprogramowe. Wielokrotnie zwracali
się do władz gminy oraz dyrekcji przedszkola
o określenie zakresu świadczeń ponadprogramowych, których dotyczy opłata stała, jednak nie uzyskali odpowiedzi. Ze względu na to, że ich syn został
w dniu 27 lutego 2009 r. w trybie natychmiastowym
usunięty z listy wychowanków przedszkola, mając
na uwadze jego dobro, skarżący zapłacili zaległe
opłaty stałe. O sprawie powiadomili jednak Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka,
prokuratora, policję, kuratora oświaty i lokalne media.
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Zdaniem skarżących intencją ustawodawcy było
zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu
do oświaty – również przedszkolnej. Zaskarżona
uchwała odebrała to prawo dziecku skarżących.
Na powyższą uchwałę skargę wnieśli również Prokurator Rejonowy w Nowej Soli oraz Wojewoda Lubuski.
Prokurator zaskarżył uchwałę w części obejmującej
przepisy § 1 pkt 2 i § 3. Uchwale tej zarzucił istotne
naruszenie prawa, tj. art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty poprzez ustalenie w § 1 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1, iż odpłatność
za pobyt dziecka w miejskim przedszkolu obejmuje
częściową odpłatność za korzystanie z przedszkola,
na która składają się koszty organizacji i przyrządzania posiłków, a także koszty zajęć opiekuńczowychowawczych realizowanych w zakresie przekraczającym podstawy programowe oraz że odpłatność
ta wynosi 12% najniższego wynagrodzenia za pracę,
pomimo braku po stronie rady gminy kompetencji
do ustalania opłat za korzystanie z przedszkola
o charakterze stałym, nakładanych na rodziców
(opiekunów) dzieci korzystających z przedszkoli publicznych niezależnie od czasu korzystania i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo wychowawczych oferowanych przez dane przedszkole oraz
rozmiaru korzystania z tych świadczeń przez poszczególne dzieci. Na podstawie art. 147 § 1 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze. zm.) wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVIII/137/2004 z dnia 6 lutego 2004
roku Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 6 lutego
2004 roku w części obejmującej § 1 pkt 2 i § 3 ust. 1
uchwały.
Uzasadniając skargę Prokurator podniósł, iż ustalenie opłaty za świadczenie prowadzonych przez gminę przedszkoli jest stanowieniem aktu normatywnego o charakterze aktu prawa miejscowego. Za takim
charakterem uchwały podejmowanej na podstawie
upoważnienia wynikającego z art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przemawia przede wszystkim to, że jest ona wydawana
na podstawie upoważnienia ustawowego i zawiera
normy prawne, które adresowane są do każdego,
w określonym w normie stanie hipotetycznym.
Zdaniem Prokuratora ogólnikowe wskazanie, iż odpłatność, o której mowa w § 1 pkt 2 uchwały, wynosi 15 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, powoduje przyjęcie tylko jednej sztywnej opłaty, która nakłada na rodziców (opiekunów)
obowiązek jej ponoszenia w każdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezależnie od tego czy konkretne przedszkole
oferuje jakiekolwiek inne świadczenia poza realizacją podstawy programowej, jakości tych świadczeń
i przede wszystkim niezależnie od tego czy konkretne dziecko korzysta w ogóle z dodatkowych świadczeń i w jakim rozmiarze.
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
natomiast wykazanie, iż wysokość obowiązku pie-

Poz. 1878

niężnego nałożonego na rodzica dziecka korzystającego z usług przedszkola publicznego pozostaje
w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą,
a przy ustalaniu omawianej opłaty należy szczegółowo wykazać za jakiego rodzaju świadczenie opłata
jest żądana i co się na opłacane świadczenie składa.
Sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna
i stosownie uzasadniona.
W opinii Prokuratora jest przy tym oczywiste, iż
usługi świadczone przez przedszkola wymagają ze
strony gminy stałych wydatków. Są nimi koszty
osobowe i rzeczowe. Gdyby więc opłaty za świadczenia przedszkoli, odnoszące się do usług przekraczających podstawę programową, zostały przez Radę Miasta Nowej Soli ustalone zgodnie z zasadą
ekwiwalentności i odpowiednio skalkulowane,
a kalkulacja ta została wyeksponowana w uchwale,
to byłoby możliwe uznanie takiej uchwały za zgodną
regulacjami rangi ustawowej.
Nadto w zaskarżonej uchwale nie uwzględniono
okoliczności, że poszczególne dzieci pozostają
w przedszkolu na różną ilość godzin, natomiast zasada wyrażona w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oznacza, że wszystkie podmioty charakteryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu, mają być traktowane równo, tzn. według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących (co wynika z uzasadnień
wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 17 października 2006, sygn. akt P 38/05, Lex nr 210813 oraz
z 20 października 1998 r., sygn. K 7/98, publ. w OTK
1998/6/96). Różnicowanie podmiotów w demokratycznym państwie prawnym jest dopuszczalne, jednakże niedopuszczalne jest różnicowanie niesprawiedliwe. Odwrotnie niedopuszczalne jest traktowanie podmiotów znajdujących się w różnej sytuacji
w sposób identyczny, bez uwzględnienia istotnych
cech tych podmiotów. Stąd też zdaniem Prokuratora
§ 3 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Nowej Soli godzi w zasadę sprawiedliwości społecznej poprzez
nieuwzględnienie przy ustaleniu opłaty za świadczenia przedszkola okoliczności, w jakim zakresie
czasu poszczególne dziecko korzysta z usług tego
przedszkola.
Wojewoda Lubuski, działając na podstawie art. 93
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 3 § 2 pkt 5 p.p.s.a. zaskarżył wymienioną uchwałę w następującym zakresie:
- § 1 ust. 2 w części zwrotu: tzw. „opłatę stałą”,
- § 2,
- § 3 w części zwrotu „stałej”,
- § 4 ust. 2.
Zakwestionowanej uchwale zarzucił istotne naruszenie przepisu art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) wnosząc o stwierdzenie jej
nieważności w powyższym zakresie.
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Zdaniem Wojewody organ stanowiący gminy, ustalając odpłatności za świadczenia przedszkoli, nie
może nimi objąć zajęć, które mieszczą się w ramach
wyznaczonych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a
ustawy o systemie oświaty, w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, podstaw programowych
wychowania przedszkolnego. Czas przeznaczony na
realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin,
co wynika z § 10 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.
Nr 61, poz. 624 ze zm.).
Wojewoda zwrócił również uwagę na niedopuszczalność ustalenia sztywnej opłaty za świadczenia
przekraczające podstawę programową oraz na konieczność zapewnienia ekwiwalentności opłat pobieranych za zindywidualizowane świadczenia oferowane przez podmioty prawa publicznego.
Uchwała w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli stanowi akt prawa miejscowego,
tj. akt o charakterze generalnym i abstrakcyjnym,
a zatem powinna zawierać regulacje jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające zastosowanie sprzecznego
z prawem luzu interpretacyjnego. Adresaci uchwały
(rodzice, opiekunowie dzieci) będą z niej czerpać
informacje, jakie dodatkowe świadczenia udziela
przedszkole publiczne i jaką w związku z tym będą
ponosić za to odpłatność. W tej sytuacji organ stanowiący gminy nie może ograniczyć się do wprowadzenia w uchwale pojęcia opłaty stałej ponoszonej za świadczenia bliżej nieokreślone.
Odpowiadając na skargi Rada Miejska w Nowej Soli
wniosła o odrzucenie skarg Kornelii Wilant i Romana Wilant uzasadniając to względami formalnoprawnymi, a konkretnie pomyłką we wskazaniu
przez skarżących numeru uchwały, zaś w odniesieniu do skarg Prokuratora i Wojewody o ich oddalenie lub umorzenie postępowania na podstawie art.
161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.
W zakresie skargi Kornelii Wilant i Romana Wilant
organ podał, iż zarzut naruszenia przepisem § 1
ust. 1 zaskarżonej uchwały art. 67a ustawy o systemie oświaty poprzez ustalenie opłaty za wyżywienie
jest chybiony. Art. 67a ustawy o systemie oświaty
został wprowadzony do ustawy o systemie oświaty
z dniem 1 stycznia 2008 r. i został zmieniony ustawą
z dnia 25 lipca 2008 r., która to zmiana obowiązuje
od dnia 23 sierpnia 2008 r. Rada Miejska, znając tę
nowelizację, podjęła prace nad zmianą uchwały.
Zarzut naruszenia przepisem § 1 ust. 2 uchwały
ustawy o systemie oświaty Rada uznała za częściowo uzasadniony. Sformułowanie „opłata stała” było
zabiegiem technicznym celem wykazania, że czas
pobytu dziecka w przedszkolu w czasie realizacji
podstaw programowych w trakcie 5 godzin, rodzice
nie ponoszą odpłatności. Opłata pobierana jest natomiast za czas pobytu dziecka w przedszkolu wykraczający poza realizację podstaw programowych
określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej. W trakcie pobytu dziecka powyżej
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5 godzin przedszkole realizowało usługi opiekuńcze
i wychowawcze wykraczające poza podstawy programowe.
Skarżący domagają się natomiast, aby Rada przyznała skarżącym prawo do pobytu dziecka w przedszkolu przez 10 godzin bez odpłatności, ponieważ
ich zdaniem Gmina zobligowana jest do bezpłatnego realizowania wychowania przedszkolnego i usług
opiekuńczych. Skarżący powołali się na podstawy
programowe z rozporządzenia MEN. Zakres usług
opiekuńczo-wychowawczych w przedmiotowym
rozporządzeniu MEN nie jest jednak dokładnie określony. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty za świadczenia przekraczające podstawy
programowe prowadzone przez gminne przedszkola
publiczne pobiera się opłaty w wysokości określonej
przez radę gminy. Z mocy ustawy bezpłatne są
świadczenia nauczania i wychowania w zakresie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Według § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli
i publicznych szkół, czas przeznaczony na realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Gminne
Przedszkola w Gminie Nowa Sól – Miasto zgodnie
ze statutami oraz arkuszami organizacyjnymi zatwierdzonym na rok szkolny 2008/2009 prowadzą
oddziały 10,5 godzinne. Mając na uwadze zasadę
ekwiwalentności świadczeń, opłatę winno się wnosić za konkretne świadczenie przekraczające podstawę programową. Rodzice lub opiekunowie prawni obowiązani są do ponoszenia opłaty za świadczenia, z jakich korzysta dziecko w przedszkolu, powyżej
podstawy programowej tj. za dodatkowe 5,5 godziny zajęć dziennie. Zatem Rada Miejska wprowadziła
w uchwale tzw. opłatę stałą za pobyt dziecka poza
czas realizcji podstawy programowej. Gminy w całym kraju stosowały zwyczajową nazwę „opłata stała". Takiego nazewnictwa nie kwestionował organ
nadzoru – Wojewoda Lubuski, jak również inni wojewodowie. Takiej terminologii nie kwestionowały
również do roku 2008 wojewódzkie sądy administracyjne.
Dostrzegając zmianę w interpretacji zapisów ustawy
o systemie oświaty, także w sytuacji gospodarczej
i finansowej Gminy, Rada Miejska w Nowej Soli
podjęła prace nad zmianą zaskarżonej uchwały.
Nowa uchwała podjęta została na sesji Rady w dniu
26 czerwca 2009 r. Stąd zdaniem organu zasadny
jest wniosek o umorzenie postępowania na zasadzie
art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a..
W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę Prokuratora
Rejonowego w Nowej Soli oraz Wojewody Lubuskiego Rada powtórzyła wskazaną wyżej argumentację.
Na rozprawie skarżący Roman Wilant sprecyzował
skargę, wnosząc o stwierdzenie nieważności uchwały w takim zakresie jak Wojewoda. Jego intencją
było bowiem, aby w obrocie prawnym pozostał § 6
zaskarżonej uchwały, pozbawiający mocy obowiązującej uchwałę Nr XXIV/173/2000 Rady Miejskiej
w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie
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odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, regulującej poprzednio ten sam zakres spraw co akt objęty
skargą wniesioną w niniejszej sprawie.

do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub
uprawnienia, co jest warunkiem dopuszczalności
skargi w świetle art. 52 § 1 p.p.s.a.

Obecny na rozprawie Prokurator Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. sprostował skargę wskazując, iż dotyczyła ona § 2 ust. 1 uchwały, a nie jak
omyłkowo wpisano, jej § 3 ust. 1.

W sprawach, o których mowa w rozdziale 10 u.s.g.
(nadzór nad działalnością gminną) nie stosuje się
przepisów art. 52 § 3 i 4 p.p.s.a., regulujących ogólne zasady wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa w sprawach dotyczących aktów lub czynności innych niż decyzje i postanowienia (art. 102a
u.s.g.). Stosownie do treści art. 53 § 2 p.p.s.a. skargę
wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie, a jeżeli
organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie,
w terminie sześćdziesięciu dni od dnia jego wniesienia (uchwała NSA z 2 kwietnia 2007 r., II OPS
2/07, ONSA i WSA 2007 nr 3, poz. 60).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje
Skarga okazała się zasadna.
Połączenie spraw ze skarg Kornelii i Romana Wilant,
Wojewody Lubuskiego oraz Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia wynikało z faktu, iż dotyczyły one jednej
uchwały Rady Gminy w Nowej Soli. Między sprawami tymi istnieje zatem związek umożliwiający
połączenie ich, stosownie do treści art. 111 § 2
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej w skrócie p.p.s.a.
W toku rozpatrywania sprawy w pierwszej kolejności należało dokonać analizy dopuszczalności skargi
wniesionej przez Kornelię Wilant.
Kornelia i Roman Wilant wnieśli skargę w trybie
przewidzianym przez art. 101 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), dalej
w skrócie u.s.g. Obliguje to Sąd do zbadania czy
przed wniesieniem skargi wyczerpali oni przysługujące im środki zaskarżenia w rozumieniu art. 52
p.p.s.a. oraz czy mają oni interes prawny w zaskarżeniu uchwały objętej skargą.
Prokurator Rejonowy w Nowej Soli wniósł skargę
z powołaniem się na przepis art. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2008r.
Nr 7, poz. 39 ze zm.). Prokuratora nie dotyczy wymóg uprzedniego wyczerpania środków zaskarżenia,
co wynika z art. 52 § 1 p.p.s.a. Wojewoda zaś jako
organ nadzoru może po upływie terminu do stwierdzenia nieważności uchwały w trybie nadzorczym
wnieść skargę na uchwałę rady gminy w oparciu
o art. 93 ust. 1 u.s.g., nie będąc związanym dodatkowymi wymogami (tzw. szczególna kompetencja
nadzorcza).
Zgodnie z art. 52 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu
w postępowaniu przed organem właściwym
w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub
Rzecznik Praw Obywatelskich.
Stosownie do treści art. 101 ust. 1 u.s.g., każdy, czyj
interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone
uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ
gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej,
może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia
naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Wynika stąd zatem, iż wniesienie do sądu
administracyjnego skarg na uchwałę lub zarządzenie
podjęte przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej powinno być poprzedzone
uprzednim bezskutecznym wezwaniem tego organu

Z akt rozpoznawanej sprawy, a także z ustaleń Sądu
wynika, iż wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego przed wniesieniem skargi skierował
pod adresem Rady Miejskiej w Nowej Soli jedynie
Roman Wilant, nie uczyniła tego natomiast Kornelia
Wilant.
Powyższe okoliczności przesądziły o odrzuceniu
skargi Kornelii Wilant.
Wniosek Rady Miejskiej w Nowej Soli o umorzenie
postępowania sądowego jako bezprzedmiotowego
nie został uwzględniony z uwagi na fakt, iż na dzień
wydania w niniejszej sprawie wyroku, tj. na dzień
30 lipca 2009 r., uchwała nr XLIX/286/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
(przewidująca w § 5, iż traci moc uchwała
Nr XVIII/137/2004 Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 6 lutego 2004 r.) nie została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Zaskarżona uchwała Nr XVIII/137/2004 z dnia 6 lutego 2004 roku zachowała więc moc obowiązującą.
Dodatkowo rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia
24 lipca 2009 r. nr NK.I.IWit.0911-1-37/09-01 Wojewoda Lubuski stwierdził nieważność uchwały Rady
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 czerwca 2009r.
W konsekwencji brak było podstawy do uznania, że
niniejsze postępowanie stało się bezprzedmiotowe
w rozumieniu art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., a tym samym nie wystąpiła przesłanka do umorzenia postępowania.
Skarga Romana Wilanta, z uwagi na dopełnienie
wszystkich wymogów formalnoprawnych, została
poddana merytorycznej analizie Sądu.
W nauce prawa pojęcie interesu prawnego (którego
naruszenie, zgodnie z art. 101 ust. 1 u.s.g., stanowi
wymóg zaskarżenia uchwały lub zarządzenia organu
gminy do sądu administracyjnego) odnoszone jest
do związku między sferą indywidualnych praw
i obowiązków skarżącego, wynikających z norm
prawa materialnego lub procesowego a zaskarżonym aktem. Interes prawny musi mieć charakter
konkretny i indywidualny (K. Bandarzewski,
P. Chmielnicki, P. Dobosz, W. Kisiel, P. Kryczko.
M. Mączyński, S. Płażek, Komentarz do ustawy
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o samorządzie gminnym, wyd. LexisNexis, Warszawa 2004, s. 581). Interes prawny Romana Wilanta do
wniesienia skargi wynika z faktu, iż jest on rodzicem
dziecka uczęszczającego do przedszkola, a co za tym
idzie, jest on objęty zakresem regulacji wynikającej
z norm zawartych w zaskarżonej uchwale Rady
Miejskiej w Nowej Soli.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli należy do zadań własnych gmin.
Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie co najmniej podstawy programowej
wychowania przedszkolnego;
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje
określone w odrębnych przepisach.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku
3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego (art. 14 ust. 1 ustawy). Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania
przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 14 ust. 2).
Stosownie do art. 14 ust. 5 opłaty za świadczenia
prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
ustala rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych – organy prowadzące te przedszkola,
z uwzględnieniem art. 6 pkt 1.
Przepis ten zawiera upoważnienie ustawowe dla
rady gminy do wydania aktu prawa miejscowego
w przedmiocie opłat za świadczenia prowadzonych
przez gminę przedszkoli publicznych (wyrok WSA
w Gliwicach z 1 czerwca 2009 r., IV SA/Gl 766/08)
Przedszkole publiczne prowadzi bezpłatne nauczanie
i wychowanie co do zasady w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458). Działalność przedszkoli
w pozostałym zakresie, w szczególności obejmującym zajęcia ponadprogramowe (np. nauka języków
obcych) oraz zapewnianie posiłków, jest odpłatna.
Gmina zatem nie jest uprawniona do pobierania od
rodziców
(opiekunów)
dzieci
korzystających
z przedszkoli publicznych opłat za zajęcia, które
mieszczą się w ramach określonych w załączniku
Nr 1 do wspomnianego rozporządzenia MENiS.
Opłaty mogą dotyczyć wyłącznie świadczeń w załączniku tym nie wymienionych.
Skoro brak jest podstaw prawnych do pobierania
opłat za nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej, należy przyjąć, że nie istnieje
podstawa do pobierania opłaty za sam fakt uczęszczania dziecka do przedszkola (z pominięciem opłat
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za posiłki i zajęcia ponadprogramowe). Przedszkole
publiczne powinno bowiem prowadzić bezpłatne
nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej
podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
Zaskarżona uchwała Nr XVIII/137/2004 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 6 lutego 2004 r. przewiduje
w § 1, iż odpłatność za pobyt dziecka w publicznym
przedszkolu obejmuje skalkulowane wspólnie z rodzicami (w każdej placówce odrębnie) koszty zakupu
surowca zużytego do przyrządzania posiłków (§ 1
ust. 1) oraz częściowe koszty organizacji i przyrządzania posiłków, a także koszty zajęć opiekuńczo
- wychowawczych realizowanych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania
przedszkolnego (powyżej 5 godzin dziennie)
tzw. opłatę stałą (§ 1 ust. 2). Stosownie do § 2 ust. 1
uchwały miesięczna opłata stała, o której mowa
w § 1 pkt 2, wynosi 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego rozporządzeniem Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy. Zgodnie natomiast z § 2 ust. 2 w przypadku dziecka korzystającego z zajęć tylko w zakresie podstaw programowych
(5 godzin dziennie), ale jednocześnie z posiłków
przygotowywanych w przedszkolu, opłatę stałą ustalono w wysokości:
-

50% wyliczonej kwoty z pkt 1 przy korzystaniu z 2 posiłków,

-

35% wyliczonej kwoty z pkt 1 przy korzystaniu z 1 posiłku.

W § 3 uchwały ustalono ulgi w opłacie stałej. Z kolei
zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały zasady zwrotu odpłatności, o której mowa w § 1 pkt 2 ustala Dyrektor
Przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców. Stosownie jednak do treści § 4 ust. 2 opłata stała,
o której mowa w § 1 pkt 2 uchwały, nie podlega
zwrotowi.
Zaskarżona uchwała jest aktem normatywnym
o charakterze aktu prawa miejscowego. Została ona
wydana na podstawie upoważnienia ustawowego
i zawiera normy prawne adresowane do bliżej nieokreślonej i nieograniczonej liczby osób, które znajdą się w określonym stanie hipotetycznym – w tym
przypadku do rodziców i opiekunów dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym. Nie można przy tym
w żadnym wypadku stwierdzić, aby krąg tych osób
był w jakikolwiek sposób związany strukturalnie
(organizacyjnie) z gminą, gdyż ich związek z gminą
wynika wyłącznie z faktu zamieszkiwania na jej terenie i korzystania z przedszkola publicznego.
Z przepisu § 1 ust. 2 uchwały, zawierającego definicję tzw. opłaty stałej, nie wynika jednoznacznie czy
składają się na nią jedynie koszty zajęć opiekuńczowychowawczych realizowanych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania
przedszkolnego, czy też w skład opłaty stałej wchodzą również koszty organizacji i przyrządzania posiłków. Treść § 2 ust. 2 uchwały (który wysokość opłaty stałej uzależnia od tego, z ilu posiłków dziennie
korzysta dziecko) wskazuje jednak, że opłata stała
obejmuje nie tylko koszty ponadprogramowych
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zajęć opiekuńczo-wychowawczych, ale również
koszty organizacji i przyrządzania posiłków.
Wprawdzie zajęcia w ramach podstawy programowej, jak wskazano wyżej, nie są objęte opłatą, jednak w przepisie § 1 ust. 2 uchwały, zawierającym
definicję opłaty stałej, jak i w § 2 uchwały, regulującym wysokość opłaty stałej, zarówno w jej zasadniczej stawce (§ 2 ust. 1) oraz w niższych stawkach (§ 2
ust. 2) uzależnionych od tego, ile dziecko objęte jedynie podstawą programową spożywa posiłków, nie
dokonano wyodrębnienia kosztów poszczególnych
zajęć ponadprogramowych. Przeciwnie, ujęto takie
koszty jako całość, łącznie z kosztami wyżywienia
dzieci, co w praktyce uniemożliwia weryfikację, za
jakie konkretnie świadczenia pobierana jest opłata.
Uniemożliwia to również kontrolę czy w ramach
opłaty mieszczą się wyłącznie świadczenia przekraczające podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
Tak sformułowane przepisy zaskarżonej uchwały
naruszają art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty oraz nie uwzględniają
treści art. 6 ust. 1 ustawy. Za niewystarczające należy bowiem uznać wskazanie, iż są to koszty zajęć
opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w zakresie przekraczającym podstawy programowe.
Nadto, jak trafnie zauważył Prokurator w swej skardze, ogólnikowe wskazanie, iż odpłatność, o której
mowa w § 1 pkt 2 uchwały wynosi 15 % najniższego
wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, powoduje
przyjęcie tylko jednej sztywnej opłaty, która nakłada
na rodziców (opiekunów) obowiązek jej ponoszenia
w każdym przypadku korzystania przez dziecko
z wychowania przedszkolnego, niezależnie od tego
czy konkretne przedszkole oferuje jakiekolwiek inne
świadczenia poza realizacją podstawy programowej,
jakości tych świadczeń i przede wszystkim niezależnie od tego czy konkretne dziecko w ogóle korzysta
z dodatkowych świadczeń, a jeśli tak to w jakim
rozmiarze.
Z treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
wynika, że zakres udzielonego radzie upoważnienia
sprowadza się do ustalenia opłaty. Opłata stanowi
zaś instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją w związku
z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami
organów państwowych lub samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów.
Opłata stanowi zatem swoistą zapłatę za uzyskanie
zindywidualizowanego świadczenia oferowanego
przez podmiot prawa publicznego.
Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a także co składa się na każde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za każde ze świadczeń z osobna. Powinien również wykazać, iż wysokość opłaty pozostaje w związku przyczynowym
z oferowanym świadczeniem. Zdaniem Sądu sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej i zasadzie
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ekwiwalentności oraz przekonująco uzasadniony.
Realizacja tych wskazań po pierwsze pozwoli na
kontrolę czy opłatą nie są objęte świadczenia bezpłatne według art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie
oświaty, a po drugie sprawi, że zakres oferowanych
świadczeń ponadprogramowych oraz odpowiadający im taryfikator staną się czytelne, co będzie miało
istotne znaczenie dla rodziców (opiekunów) dziecka
przy wyborze poszczególnych odpłatnych świadczeń
dodatkowych, odpowiadających potrzebom dziecka
oraz ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
Stwierdzenie nieważności kolejnych przepisów
uchwały, a to § 2, § 3 w części wyrażenia „stałej”
oraz § 4 ust. 2 stanowi konsekwencję błędnej, niezgodnej z prawem samej konstrukcji terminu „opłata stała”, zawartego w § 1 ust. 2 uchwały. Wskazać
przy tym należy, iż § 2 nie zawiera jakiejkolwiek kalkulacji opłaty, brak jest wyjaśnienia, dlaczego wysokość opłaty ustalono akurat w wysokości wskazanej
w tym przepisie.
Dodatkowo uwagę zwraca błędna idea uchwały,
powzięta przez Radę Miejską w Nowej Soli, wyrażająca się już w samym tytule tego aktu prawnego:
„w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu”. Tymczasem, jak wynika z ustawy
o systemie oświaty, odpłatności podlega nie sam
pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, ale oferowane przez tego rodzaju placówkę świadczenia wykraczające poza podstawę programową, przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
Pogląd, iż ustanowienie opłaty stałej za usługi
świadczone przez przedszkole publiczne w taki sposób jak uczyniła to Rada Miejska w Nowej Soli
w zaskarżonej uchwale, narusza art. 14 ust. 5 ustawy
o systemie oświaty, znajduje potwierdzenie
w przytoczonym przez Prokuratora orzecznictwie
sądowym, m.in. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2009 r., I OSK 1189/08
(Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych), w którym Sąd stwierdził, iż ustalenie opłaty
na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej ponoszenia niezależnie od czasu korzystania i charakteru
dodatkowych świadczeń opiekuńczo - wychowawczych oferowanych przez dane przedszkole, stanowi
istotne naruszenie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty.
Podobny pogląd został wyrażony w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2008 r., IV SA/Wr 150/08, z dnia
5 lutego 2008 r., III SA/Wr 622/07 (Lex nr 372638),
z dnia 30 maja 2007 r., IV SA/Wr 122/07 (Lex
nr 322173), z dnia 24 września 2008 r., III SA/Wr
358/08, z dnia 8 sierpnia 2006 r., IV SA/Wr 94/06
(Lex nr 235607), z dnia 18 lipca 2007 r., IV SA/Wr
213/07 (Lex nr 471665), z dnia 7 maja 2008 r., wyroku
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego
w Lublinie z dnia 29 maja 2008 r., III SA/Lu 167/08
i wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gdańsku z dnia 19 marca 2009 r., III SA/Gd 476/08
(opublikowanych w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.nsa.gov.pl).
Zawarty w skardze Romana Wilanta zarzut naruszenia zaskarżoną uchwałą przepisu art. 67a ustawy
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o systemie oświaty jest chybiony. Należy wskazać, iż
na dzień podejmowania przez Radę Miejską w Nowej Soli zaskarżonej uchwały przepis ten nie obowiązywał. Przepis art. 67a został wprowadzony do
ustawy o systemie oświaty dopiero mocą art. 1 pkt
14 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 181, poz. 1292)
i wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2008 r. Z dniem
23 sierpnia 2008 r. nastąpiła zmiana wspomnianego
przepisu, wprowadzona ustawą z dnia 25 lipca
2008r. (Dz. U. Nr 145, poz. 917). Sąd administracyjny, dokonując oceny zgodności z prawem zaskarżonej uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego, czyni to według stanu prawnego obowiązującego w dniu jej podjęcia. Z tego względu zarzut naruszenia art. 67a ustawy o systemie oświaty nie
mógł zostać uwzględniony.
Wniosek organu o zawieszenie postępowania,
z uwagi zaskarżenie przez Radę Miejską w Nowej
Soli rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2009 r., należy uznać za bezpodstawny. Rzeczone rozstrzygnięcie nadzorcze
dotyczy uchwały Rady Miejskiej w Nowej Soli
Nr XLIX/286/09 z 26 czerwca 2009 r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli
publicznych zakresie przekraczającym podstawę
programową wychowania publicznego. Faktycznie w pomienionej uchwale uchylono zaskarżoną
tj. uchwałę będącą przedmiotem sprawy (§5 uchwały z dnia 26 czerwca 2009 r.). Jak przyznał przedstawiciel organu, rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Lubuskiego do dnia rozprawy nie zostało jeszcze
zaskarżone. W uchwale tej zastrzeżono nadto wejście jej w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009r. (§6).
Przedstawiciel organu przyznał także, iż do dnia rozprawy
uchwały
nie
opublikowano
jeszcze
w Dzienniku Urzędowym. Niezależnie od powyższych faktów Sąd zwrócił uwagę, że przedmiotem
sprawy jest uchwała z 6 lutego 2004 r. W wykonaniu
uregulowań w niej zawartych, rodzice bądź opiekunowie dzieci korzystających z przedszkoli, ponosili
18 78
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opłaty według zasad tam wykreowanych. Wymaga
zatem rozpoznanie skargi na tę uchwałę skoro znalazła się ona w obrocie prawnym i obowiązywała
przez kilka lat. Mocy obowiązującej zaskarżona
uchwała nie utraciła do chwili obecnej, albowiem
uchwała ją uchylająca, jak powiedziano, nie została
jeszcze ogłoszona.
Przepis art. 94 ust. 1 u.s.g., przewidujący ograniczenie czasowe możliwości stwierdzenia nieważności
uchwały lub zarządzenia organu gminy, nie dotyczy
aktów prawa miejscowego. Sąd administracyjny
władny jest zatem na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a.
stwierdzić nieważność w całości lub w części uchwały rady gminy będącej aktem prawa miejscowego
w każdym czasie, o ile uchwała ta została wydana
z naruszeniem prawa.
Sąd uchylił § 1 ust. 2 zaskarżonej uchwały albowiem
zawiera definicję nazwy opłaty stałej, uznanej za
bezpodstawną. Ponieważ § 2 uchwały w całości dotyczy wyliczeń opartych o opłatę stałą Sąd uchylił
przepis ten w całości. W kolejnym przepisie, a to § 3
ustalono ulgi w świadczeniach ponoszonych przez
rodziców bądź opiekunów. Sąd w tej części uchylił
ulgi od opłaty stałej, pozostawiając za obowiązujące
dalej ulgi od innych opłat. Sąd uchylił § 4 pkt 2
w całości albowiem w takim zakresie dotyczył opłaty
stałej.
Stosownie do treści art. 152 p.p.s.a. Sąd orzekł, iż
zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części objętej stwierdzeniem nieważności.
Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania w odniesieniu do skarżącego Romana Wilanta
wynika z treści przepisów art. 200, 202 § 2 i 205 § 1
p.p.s.a. w związku z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie
wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania
wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WLKP.
SYGN. AKT II SA/GO 552/09
z dnia 16 września 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący Sędzia WSA Marek Szumilas (spr.)
Sędziowie

Sędzia WSA Joanna Brzezińska
Sędzia WSA Stefan Kowalczyk

Protokolant

specjalista Ewa Kłosowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 września
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Gminy Zabór
z dnia 15 grudnia 2006r. nr III/6/06 w przedmiocie
ustalenia opłat za niektóre świadczenia Publicznego
Przedszkola w Zaborze
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej
w części dotyczącej § 2, § 3 i § 7,

uchwały

II.

stwierdza, że zaskarżona uchwała w części określonej w pkt I nie podlega wykonaniu.

korekcyjnej, zajęć logopedycznych. W treści § 7
uchwały Rada uchwaliła, iż powyższa opłata stała
podlega obniżeniu w przypadku, gdy do przedszkola
uczęszcza rodzeństwo. Opłata za drugie dziecko ulega w tej sytuacji obniżeniu o 50 %. Za trzecie i następne dzieci opłaty nie są pobierane.
Prokurator zauważył, iż ustalenie opłaty za świadczenie prowadzonych przez gminę przedszkoli
(a zatem również skarżona uchwała) stanowi akt
normatywny o charakterze aktu prawa miejscowego. Przemawia za tym fakt, iż uchwała wydawana
jest na podstawie upoważnienia ustawowego i zawiera normy prawne, które są adresowane do każdego w określonym w normie stanie hipotetycznym.
Adresatem norm zawartych w zaskarżonej uchwale
jest bliżej nieokreślona i nieograniczona liczba osób,
które znajdą się w określonym stanie hipotetycznym
– czyli rodziców i opiekunów dzieci, które objęte są
obowiązkiem wychowania przedszkolnego.

Pismem z dnia 30 czerwca 2009 r. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze złożył do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę
na uchwałę Rady Gminy Zabór z dnia 15 grudnia
2006 r. Nr III/6/06 w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia Publicznego Przedszkola w Zaborze (Dz. U. Woj. Lub. z dnia 18 stycznia 2007 r., Nr 5,
poz. 87), skarżąc ją w całości i wnosząc
o stwierdzenie w tym zakresie jej nieważności.
Przedmiotowa uchwała podjęta została w oparciu
o treść art. 14 ust. 5 w zw. z art.6 pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

W ocenie Prokuratora skarżona uchwała w kwestionowanym zakresie istotnie narusza prawo, w szczególności art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
Zdaniem Prokuratora skoro dyspozycja zawarta
w art. 6 pkt 1 ustawy o systemie oświaty wskazuje,
iż przedszkolem publicznym jest takie przedszkole,
które prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie co najmniej podstaw programowych
wychowania przedszkolnego, zatem opłaty mogą
być ustalane i pobierane jedynie za świadczenia,
które nie mieszczą się w podstawach wychowawczych. Zgodnie z treścią art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty radzie gminy przyznana została kompetencja do ustalania opłat za świadczenia powadzonych przez gminę przedszkoli publicznych, jednakże z uwzględnieniem cytowanego art. 6 pkt 1
ustawy o systemie oświaty.

W § 1 przedmiotowej uchwały organ ustalił, iż usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Zabór w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002r.
w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 ze
zm.) są realizowane bezpłatnie. Natomiast w § 2 tej
uchwały Rada Gminy ustaliła opłatę miesięczną
w wysokości 80 zł za świadczenia publicznych
przedszkoli samorządowych, wykraczających poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego. W § 3 uchwały ustalono, iż opłata, o której mowa była w § 2 uchwały nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności: nauki jezyków obcych, rytmiki, gimnastyki

W ocenie skarżącego oczywistym jest, iż nauczanie
i wychowanie odbywa się w ramach podstawy programowej i jest ono całkowicie bezpłatne, natomiast
za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dozwolone jest pobieranie opłat. Jednakże konieczne jest określenie przez radę gminy rodzaju świadczeń, które są odpłatne i wysokości opłaty
odpowiadającej każdemu z tych świadczeń. Za niewystarczające w tym zakresie uznał Prokurator określenie w uchwale w sposób ogólny, iż dodatkowa
opłata dotyczy świadczeń wykraczających poza podstawę programową. Powyższe powoduje, iż taka
sztywna opłata jest nakładana na rodziców (opiekunów) dziecka w każdym przypadku korzystania przez
dziecko z wychowania przedszkolnego, niezależnie
od tego czy konkretne przedszkole oferuje jakiekol-

UZASADNIENIE
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wiek inne świadczenia poza podstawą programową
i niezależnie od tego czy konkretne dziecko korzysta
z dodatkowych świadczeń, bądź ewentualnie w jakim zakresie. Prokurator podkreślił, iż w skarżonej
uchwale uzależniono opłatę jedynie od czasu w jakim dziecko przebywa w przedszkolu oraz od tego
czy do przedszkola uczęszcza jedno dwoje czy więcej
dzieci rodziców (opiekunów).
Prokurator wskazał, iż w § 3 skarżonej uchwały określono, iż opłata stała nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych a w szczególności: nauki języków obcych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, a zatem organ uchwałodawczy nie określił co opłata ta obejmuje. Prokurator podkreślił, iż sposób ustalenia opłaty powinien
być wyraźny, oparty na kalkulacji ekonomicznej, zaś
argumentacja za nim przemawiająca racjonalna
i stosownie uzasadniona. Dopiero wówczas można
uznać, iż spełnione zostałyby wymogi ustawowe
określone w art. 14 ust. 5 i art. 6 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Uzasadniając przyjęte stanowisko
Prokurator powołał się na liczne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym też Naczelnego Sądu
Administracyjnego.
Jednocześnie skarżący uznał, iż zróżnicowanie na
gruncie zaskarżonej uchwały wysokości ponoszonych opłat jedynie w zależności od długości czasu
przybywania dziecka w przedszkolu jest pozbawione
podstawy prawnej, gdyż dopuszczalność pobierania
opłat za przedszkola publiczne uzależniona została
przez ustawodawcę od oferowania przez dane
przedszkole usług opiekuńczo-wychowawczych wykraczających poza zakres podstawy programowej
określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
W odpowiedzi na skargę Przewodniczący Rady
Gminy Zabór pozostawił w całości Sądowi ocenę
zasadności jej wniesienia, bez dalszego zajęcia
w sprawie stanowiska.
Podczas rozprawy Prokurator zmienił dotychczasowe stanowisko o tyle, że w miejsce żądania stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały w całości,
domagał się stwierdzenia nieważności § 2, § 3 oraz
§ 7 tej uchwały.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje
Skarga okazała się zasadna.
Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze wniósł skargę z powołaniem się na przepis art. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1985r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2008r.
Nr 7, poz. 39 ze zm.). Prokuratora nie dotyczy wymóg uprzedniego wyczerpania środków zaskarżenia,
co wynika z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r., Nr 153, poz. 1270)
nazywana dalej p.p.s.a.
Zgodnie z art. 52 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu
w postępowaniu
przed
organem
właściwym

Poz. 1879

w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub
Rzecznik Praw Obywatelskich.
W myśl upoważnienia zawartego w art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli należy
do zadań własnych gmin. Przepis art. 105 tej ustawy
ustanawia prowadzenie przedszkoli przez gminy
jako zadanie własne o charakterze obowiązkowym.
Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie co najmniej podstawy programowej
wychowania przedszkolnego;
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje
określone w odrębnych przepisach.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku
3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane
w
przedszkolach,
oddziałach
przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz w innych formach
wychowania przedszkolnego (art. 14 ust. 1 ustawy).
Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 14
ust. 2).
Stosownie do art. 14 ust. 5 opłaty za świadczenia
prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
ustala rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych – organy prowadzące te przedszkola,
z uwzględnieniem art. 6 pkt 1. Skoro zgodnie z powołanym przepisem, opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala
rada gminy, przeto do wyłącznej jej kompetencji
należy ustalenie wysokości konkretnych opłat, a nie
tylko określenie zasad ich ustalania.
Powołany przepis zawiera upoważnienie ustawowe
dla rady gminy do wydania aktu prawa miejscowego w przedmiocie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Taki akt
prawa miejscowego zawiera normy prawne, które
są adresowane do każdego w określonym w normie
stanie hipotetycznym, zaś w stanie faktycznym
sprawy, do bliżej nieokreślonej grupy rodziców lub
opiekunów prawnych dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 listopada 1005, w spr. I OSK 971/05,
wyrok WSA w Gliwicach z 1 czerwca 2009r.,
IV SA/Gl 766/08).
Przedszkole publiczne prowadzi bezpłatne nauczanie
i wychowanie co do zasady w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458). Wskazany,
w §10 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 tego rozporządzenia, czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest nie
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krótszy niż 5 godzin. Działalność przedszkoli w pozostałym zakresie obejmuje zajęcia ponadprogramowe, w szczególności naukę języków obcych oraz
zapewnianie posiłków i w takiej części jest odpłatna.
Zestawienie treści przytoczonych wyżej przepisów
art. 5 ust 5, art. 105 oraz art. 6ust. 1 ustawy o systemie oświaty, stwarza podstawę do stwierdzenia, że
opłaty ustalane przez radę gminy nie mogą być
opłatami dotyczącymi nauczania i wychowania
w zakresie mieszczącym się w podstawie programowej , gdyż ta działalność jest z mocy prawa (art. 6
pkt 1) bezpłatna. W takim stanie przepisów prawa
wszystkie inne usługi świadczone w przedszkolu,
wykraczające poza podstawę programową, uzależnione są od woli gminy, nie wynikają bowiem
z przepisów powszechnie obowiązujących. Tych
świadczeń ( innych niż obligatoryjne ) może dotyczyć uchwała gminy. Tak zatem gmina nie jest
uprawniona do pobierania od rodziców (opiekunów)
dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat
za zajęcia, które mieszczą się w ramach zajęć określonych w załączniku Nr 1 do wspomnianego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, natomiast
opłaty mogą dotyczyć wyłącznie świadczeń w załączniku tym nie wymienionych.
Skoro brak jest podstaw prawnych do pobierania
opłat za nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej, należy przyjąć, że nie istnieje
podstawa do pobierania opłaty za sam fakt uczęszczania dziecka do przedszkola (z pominięciem opłat
za posiłki i zajęcia ponadprogramowe). Przedszkole
publiczne powinno bowiem prowadzić bezpłatne
nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej
podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
Zaskarżona uchwała Nr III/6/06 Rady Gminy Zabór
z dnia 15 grudnia 2006 r. przewiduje w § 2, iż za
świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, wykraczające poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego, ustala się opłate miesięczną w wysokości 80 zł. W § 3stwierdzono, że
opłata o której mowa w § 2 , nie obejmuje kosztów
wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych,
a w szczególności: nauki języków obcych, rytmiki
oraz gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych.
W § 7 przewidziano bonifikatę w stosunku do opłaty
o której mowa w §2 jeżeli do przedszkola uczęszcza
rodzeństwo
Zaskarżona uchwała jest aktem normatywnym
o charakterze aktu prawa miejscowego. Została
ona wydana na podstawie upoważnienia ustawowego i zawiera normy prawne adresowane do bliżej
nieokreślonej i nieograniczonej liczby osób – w tym
przypadku do rodziców i opiekunów dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym. Nie można przy tym
w żadnym wypadku stwierdzić, aby krąg tych
osób był w jakikolwiek sposób związany strukturalnie (organizacyjnie) z gminą, gdyż ich związek
z gminą wynika wyłącznie z faktu zamieszkiwania na
jej terenie i korzystania z przedszkola publicznego.
Jak wyżej wykazano, ustanowione przez radę gminy opłaty mogą odnosić się wyłącznie do świadczeń przekraczających podstawę programową, za-
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tem mogą dotyczyć zarówno opieki i kształcenia
w zakresie przekraczającym tę podstawę, jak również kosztów żywienia. Oznacza to, że w świetle
art. 14 ust 5 ustawy o systemie oświaty, kompetencja rady gminy sprowadzać się będzie do określenia wysokości konkretnych opłat za poszczególne
świadczenia.
Z przepisu § 2 zaskarżonej uchwały nie wynika rozróżnienie rodzaju świadczenia jakie za jej poniesienie oferuje przedszkole. Zestawienie tego przepisu
z § 3 uchwały, wskazuje jakiego rodzaju zajęcia nie
mieszczą się w podanej w §2 wysokości. Ujęcie
kosztów jako całość sprawia, że poza kontrolą pozostaje czy w opłacanych zajęciach mieszczą się
wyłącznie świadczenia przekraczające podstawy
programowe wychowania przedszkolnego czy
mieszczą się także świadczenia zaliczone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej do podstawy programowej.
Tak sformułowane przepisy zaskarżonej uchwały
naruszają art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty oraz nie uwzględniają
treści art. 6 ust. 1 ustawy. Za niewystarczające należy bowiem uznać wskazanie, iż są to koszty zajęć
opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w zakresie przekraczającym podstawy programowe.
Nadto, jak trafnie zauważył Prokurator w swej skardze, ogólnikowe wskazanie, iż odpłatność, o której
mowa w § 2 p uchwały wynosi 80 zł, wprowadza
przyjęcie tylko jednej sztywnej opłaty, która nakłada
na rodziców (opiekunów) obowiązek jej ponoszenia
w każdym przypadku korzystania przez dziecko
z wychowania przedszkolnego w rozmiarze przekraczającym realizacją podstawy programowej, niezależnie od tego czy konkretne przedszkole oferuje
jakiekolwiek inne świadczenia, poza wymienionymi
w §3, nieznany jest rodzaj oraz jakość tych świadczeń i przede wszystkim niezależnie od tego czy
konkretne dziecko w ogóle korzysta z dodatkowych
świadczeń, a jeśli tak to w jakim rozmiarze.
Z treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
wynika, że zakres udzielonego radzie upoważnienia
sprowadza się do ustalenia opłaty. Opłata stanowi
zaś instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją w związku
z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami
organów państwowych lub samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów.
Opłata stanowi zatem swoistą zapłatę za uzyskanie
zindywidualizowanego świadczenia oferowanego
przez podmiot prawa publicznego.
Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a także co składa się na każde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za każde ze świadczeń z osobna. Powinien również wykazać, iż wysokość opłaty pozostaje w związku przyczynowym
z oferowanym świadczeniem. Zdaniem Sądu sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej i zasadzie
ekwiwalentności oraz przekonująco uzasadniony.
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Realizacja tych wskazań po pierwsze pozwoli na
kontrolę czy opłatą nie są objęte świadczenia bezpłatne według art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie
oświaty, a po drugie sprawi, że zakres oferowanych
świadczeń ponadprogramowych oraz odpowiadający im taryfikator staną się czytelne, co będzie miało
istotne znaczenie dla rodziców (opiekunów) dziecka
przy wyborze poszczególnych odpłatnych świadczeń
dodatkowych, odpowiadających potrzebom dziecka
oraz ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
Trafnie Prokurator zauważył, iż § 2 nie zawiera jakiejkolwiek kalkulacji opłaty i brak jest wyjaśnienia,
dlaczego wysokość opłaty ustalono akurat w wysokości wskazanej w tym przepisie. Wskazana, w zakwestionowanym przepisie opłata, w zestawieniu
z §1, może wskazywać, że jest ponoszona za sam
pobyt dziecka w przedszkolu przez czas przekraczający 5 godzin. Tymczasem, jak wynika z ustawy
o systemie oświaty, odpłatności podlega nie sam
pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, ale oferowane przez tego rodzaju placówkę świadczenia wykraczające poza podstawę programową, przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
Pogląd, iż ustanowienie comiesięcznej opłaty stałej
za usługi świadczone przez przedszkole publiczne
w taki sposób jak uczyniła to Rada Gminy Zabór
w zaskarżonej uchwale, narusza art. 14 ust. 5 ustawy
o systemie oświaty, znajduje potwierdzenie
w przytoczonym przez Prokuratora licznym orzecznictwie sądowym, m.in. wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 3 marca 2009 r., I OSK
1189/08 (Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych), w którym Sąd stwierdził, iż ustalenie opłaty
na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej ponoszenia niezależnie od czasu korzystania i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych
oferowanych przez dane przedszkole, stanowi istotne
naruszenie art. 14 ust. 5 ustawy o ystemie oświaty.
Ogólnikowe ujęcie opłaty powoduje w istocie nałożenie na rodziców obowiązku jej ponoszenia w każdym
przypadku korzystania przez dziecko z wychowania
przedszkolnego niezależnie od rozmiaru i rodzaju tych
dodatkowych świadczeń, oferowanych poza podstawą
programową przez przedszkole. Kontrolowana uchwała jako akt prawa miejscowego o charakterze generalnymi abstrakcyjnym powinna swojego uregulowania
obejmować wszystkie możliwe sytuacje. Istnieje zatem
konieczność konkretyzowania w uchwale świadczeń za
które przedszkola mają prawo pobierać opłaty, w celu
realizacji zasady ekwiwalentności tych świadczeń
i opłat. W zaskarżonej uchwale brak takiej konkretyzacji.
Szczegółowe wykazanie za jakiego rodzaju świadczenie
opłata jest żądana i co się na opłacane świadczenie
składa czyni za dość wspomnianej zasadzie ekwiwalentności świadczeń.
Zdaniem Sądu sposób ustalenia odpłatności powinien
być przekonywający, oparty na kalkulacji ekonomicznej, a przemawiająca za nim argumentacja racjonalna
i stosownie uzasadniona. Konieczność precyzowania
przez radę gminy rodzaju świadczeń proponowanych
przez przedszkola i wysokości opłat odpowiadających
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każdemu z tych świadczeń umożliwi zweryfikowanie,
czy opłatą nie zostały objęte świadczenia bezpłatne
według art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o oświacie. Konstrukcja czytelnego katalogu usług opiekuńczo wychowawczych oraz odpowiadający im cennik będzie miał dodatkowo niebagatelne znaczenie dla rodziców dziecka
przy wyborze poszczególnych świadczeń dodatkowych, odpowiadającym indywidualnym potrzebom
dziecka oraz możliwościom zarobkowym jego rodziców. Podobny pogląd został wyrażony w wyrokach
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2008 r., IV SA/Wr 150/08, z dnia
5 lutego 2008 r., III SA/Wr 622/07 (Lex nr 372638), z dnia
30 maja 2007 r., IV SA/Wr 122/07 (Lex nr 322173),
z dnia 3 września 2008 r., IV SA/Wr 291/08, z dnia
24 września 2008 r., III SA/Wr 358/08, z dnia 8 sierpnia
2006 r., IV SA/Wr 94/06 (Lex nr 235607), z dnia
18 lipca 2007 r., IV SA/Wr 213/07 (Lex nr 471665), z dnia
7 maja 2008 r., wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 maja 2008 r.,
III SA/Lu 167/08 i wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 marca 2009 r.,
III SA/Gd 476/08 (opublikowanych w Centralnej Bazie
Orzeczeń
Sądów
Administracyjnych,
www.nsa.gov.pl).
Przepis art. 94 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
przewidujący ograniczenie czasowe możliwości
stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia
organu gminy, nie dotyczy aktów prawa miejscowego. Sąd administracyjny władny jest zatem na
podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. stwierdzić nieważność
w całości lub w części uchwały rady gminy będącej
aktem prawa miejscowego w każdym czasie, o ile
uchwała ta została wydana z naruszeniem prawa.
Brak zdefiniowania ustawowego określenia czym
jest istotne naruszenie prawa , stwarza konieczność
odwołania się do stanowiska wypracowanego
w tym zakresie w orzecznictwie sądowym. W judykaturze jako istotne naruszenie prawa , będące podstawą do stwierdzenia nieważności aktu, przyjęto
między innymi wydanie aktu bez podstawy lub
z naruszeniem podstawy prawnej do podjęcia
uchwały przez radę gminy.
W rozpoznawanej sprawie Rada Gminy Zabór
w zaskarżonej uchwale oznaczyła opłatą o charakterze stałym wszystkie świadczenia wykraczające ponad podstawę programową. Czyni to nieczytelnym
rozmiar świadczeń ponadprogramowych oraz ich
ekwiwalentność i jednocześnie uniemożliwia kontrolę czy w comiesięcznej opłacie mieszczą się usługi
zaliczone do podstawy programowej a tym samym
nieodpłatne. Taka treść uchwały stanowi istotne
naruszenie prawa, w szczególności przepisu art. 14
ust. 5 oraz art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
W świetle powyższych rozważań Sąd stwierdził nieważność § 2 zaskarżonej uchwały , wprowadzający
zakwestionowaną opłatę oraz odwołujące się do
jego treści § 3 i § 7.
Stosownie do treści art. 152 p.p.s.a. Sąd orzekł, iż
zaskarżona uchwała, w zakresie jakim została uznana za nieważną, nie podlega wykonaniu .
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WLKP.
SYGN. AKT I SA/GO 292/09
z dnia 24 września 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia NSA Jan Grzęda (spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Jacek Niedzielski
Sędzia WSA Barbara Rennert

Protokolant

Specjalista Marta
- Buszkiewicz

Surmacz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 września
2009 r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 3 grudnia 2008r. nr XXII/115/08
w przedmiocie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości
stwierdza nieważność § 2 ust. 2 pkt. 2 uchwały Rady
Miejskiej w Babimoście z 3 grudnia 2008r.
nr XXII/115/08 w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.
UZASADNIENIE
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze działając na
podstawie art. 3 § 2 pkt 5, art. 50 § 1 i art. 53 § 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
nr 153, poz. 1270), zwaną dalej p.p.s.a. oraz art. 5
ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
(Dz. U. z 2002 r. nr 2 i poz. 206 ze zm.) zaskarżył do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwałę
Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 3 grudnia 2008r.
nr XXII/115/08 w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości w części obejmującej § 1
ust. 2 pkt 2 tej uchwały, tj. zwolnienie od podatku od
nieruchomości 45% powierzchni budynków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. e tiret pierwsze
uchwały.
Zaskarżonej uchwale zarzucił rażące naruszenie
prawa – 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.) – zwanej
dalej u.p.o.l., poprzez ustanowienie w niej ulgi
w zobowiązaniu podatkowym, pomimo braku po
stronie rady gminy kompetencji do stosowania ulg
podatkowych. Wskazał, że wspomniany przepis
u.p.o.l. stanowi, że rada gminy może wprowadzić
inne zwolnienia przedmiotowe, niż określone w art.
7 ust. 1 tej ustawy. Z uwagi na to, że przepisy prawa
rozróżniają zwolnienie podatkowe od ulgi podatkowej, rada gminy ma jedynie uprawnienie do stosowania zwolnień a nie ulg. Jego zdaniem, zwolnienie
podatkowe to wyłączenie z zakresu podmiotowego

danego podatku pewnej kategorii podmiotów lub
wyłączenie z przedmiotu danego podatku pewnej
kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych. Ulgą
natomiast jest zmniejszenie rozmiarów podstawy
opodatkowania, stawki podatkowej, czy też kwoty
podatku, przybierające postać odliczeń od podstawy
opodatkowania, obniżek stawek podatkowych lub
odliczeń od kwoty podatku. W tak rozumianą definicję ulgi wpisuje się rozwiązanie ukształtowane
w zaskarżonej uchwale, zgodnie z którym podstawa
opodatkowania, w przypadku określonych kategorii
budynków, o powierzchni nie większej niż 130m2,
jest korygowana poprzez obniżenie powierzchni
podlegającej opodatkowaniu o 45%.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Babimoście nie zgadzając się z zarzutami skargi podniosła,
że treść art. 7 ust. 3 u.p.o.l. wyraźnie wskazuje, że
rada gminy może wprowadzić (inne niż wymienione
w ustawie) zwolnienia przedmiotowe a rozwiązanie
przyjęte w §1 ust. 2 pkt 2 zaskarżonej uchwały jest
właśnie tego rodzaju zwolnieniem.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga okazała się zasadna.
Z art. 168 Konstytucji RP wynika prawo jednostek
samorządu terytorialnego do ustalania wysokości
podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym
ustawą. Dalsze kompetencje samorządu terytorialnego w tym zakresie regulują ustawy dotyczące
poszczególnych samorządów. Z kolei art. 217 Konstytucji RP wskazuje, że nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów,
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego
obowiązującego na obszarze gminy, przy czym
zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 tejże ustawy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat należy
do wyłącznej właściwości rady gminy lecz tylko
w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Unormowanie w zakresie podejmowania uchwał
w przedmiocie podatku od nieruchomości zawarte
zostało w art. 5 u.p.o.l. W myśl natomiast art. 7
ust. 1 tej ustawy zwalnia się od podatku od nieruchomości wskazane w tym przepisie nieruchomości
(zwolnienie przedmiotowe), natomiast ust. 2 art. 7
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zawiera wskazanie podmiotów zwolnionych od podatku od nieruchomości (np. uczelnie, szkoły, jednostki naukowo-badawcze …). W art. 7 ust. 3 ustawy
ustawodawca zawarł upoważnienie dla rady gminy
zgodnie, z którym może ona w drodze uchwały
wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż
określone w ust. 1 ustawy. Zakres delegacji ustawowej obejmuje zatem zwolnienia i to jedynie tego
samego rodzaju jak wymienione w ust. 1.
Wskazać należy, że zarówno doktryna jak i orzecznictwo wyraźnie oddzielają pojęcie zwolnienia od innego rodzaju konstrukcji podatkowej – ulgi. Zgodzić
się należy z przedstawionym w skardze poglądem
Włodzimierza Nykiela, że „zwolnienie jest sui
generis zabiegiem na podmiocie (zakresie podmiotowym) lub przedmiocie (zakresie przedmiotowym)
opodatkowania, a więc na jakościowych (kwalitatywnych) elementach konstrukcji podatku. Ulga natomiast stanowi swoistą korektę podstawy, stawki
lub kwoty podatku, czyli ilościowych (kwantytatywnych) elementów konstrukcji podatku. W związku
z tym zwolnienie ma w istocie charakter kwalitatywny, a ulga kwantytatywny. Zwolnienie nie jest więc
krańcowym przypadkiem ulgi” (W. Nykiel, Ulgi
i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Dom
Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 29). Zakres
przedmiotowy zwolnienia i ulgi nie pozwala na klasyfikowanie zwolnienia podatkowego jako pojęcia
szerszego, obejmującego również ulgę podatkową.
Nie można zatem twierdzić, że ulga podatkowa to
nic innego niż „częściowe zwolnienie” od podatku.
I na odwrót – ulgi podatkowe nie obejmują swym
zakresem przedmiotowym zwolnienia podatkowego.
Definicja ulgi podatkowej zawarta została W art. 3
pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. nr 85, poz. 727 ze zm. ), jej
treść wskazuje, że przez ulgę podatkową rozumie się
przewidziane w przepisach prawa podatkowego
zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia,
których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Z definicji tej wynika m. in., że ulga podatkowa to również
zwolnienie od podatku. Jest to jednakże uproszczone rozumienie ulgi podatkowej, przyjęte wyłącznie
na potrzeby ordynacji podatkowej, a w związku
z tym nie może być bezpośrednio stosowane w innych ustawach podatkowych, w tym również
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Potwierdza to brzmienie art. 3 Ordynacji podatkowej,
a w szczególności zwrot „ilekroć w ustawie jest
mowa o (….) rozumie się przez to (….)”. Artykuł 3
Ordynacji podatkowej zawiera „słowniczek” terminów używanych w tej ustawie, a przez to nie może
być bezpośrednio wykorzystywany przy ustalaniu
znaczenia poszczególnych zwrotów z innych ustaw.
Tak więc definicja ulgi podatkowej z Ordynacji podatkowej nie podważa wcześniejszego twierdzenia,
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że zwolnienie i ulga to dwa różne pojęcia, oznaczające inne instytucje z zakresu prawa podatkowego.
Dla prawidłowej oceny uchwały Rady Miejskiej
w Babimoście pod kątem jej zgodności z prawem,
niezbędne jest wskazanie definicji ulgi podatkowej.
Sprowadza się ona do zmniejszenia: podstawy opodatkowania, stawki podatkowej, kwoty podatku. Ulgi
podatkowe nie dotyczą zatem bezpośrednio podmiotu lub przedmiotu podatku, ale wyżej wskazanych elementów jego konstrukcji. Należy przy tym
zwrócić uwagę, że nawet w ustawie regulującej dany podatek nie muszą one występować tylko w jednej formie, np. odliczenia od podstawy opodatkowania. Obok odliczenia konstrukcja podatku możne
zawierać obniżki stawki i kwoty podatku. Cechą charakterystyczną ulg podatkowych, odróżniającą ją od
zwolnień podatkowych, jest ich złożona konstrukcja
prawna. Pomniejszenie kwoty podatku lub podstawy opodatkowania wymaga szczegółowego określenia m. in. w jakim trybie to ma nastąpić (na wniosek podatnika lub z urzędu), w jakiej wysokości
(procentowego lub kwotowego określenia wysokości pomniejszenia podstawy opodatkowania lub
podatku) i w jakiej formie (zaliczkowo, jednorazowo
w zeznaniu lub deklaracji). Konieczność precyzyjnego ustalenia tych wszystkich elementów ulgi podatkowej prowadzi niekiedy do znaczącego rozbudowania przepisów ją regulujących. Poprawne ukształtowanie konstrukcji ulgi podatkowej wymaga dużej
wiedzy i staranności działania legislacyjnego. Pod
tym względem konstrukcje zwolnień podatkowych są mniej złożone. Większość z nich da się zamknąć
w jednym zdaniu, z którego wynika, kto lub co ma
być zwolnione.
Odnosząc powyższe uwagi na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że rację ma skarżący, iż uregulowanie zawarte w § 2 pkt 3 zaskarżonej uchwały
Rady Miejskiej w Babimoście odpowiada pojęciu
ulgi podatkowej, a rada gminy jest uprawniona na
mocy art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych do wprowadzenia jedynie zwolnień
przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 zaskarżonej uchwały podstawa opodatkowania (powierzchnia), w przypadku
budynków innych niż wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2
lit. a-d, f o łącznej powierzchni do 130m², jest
zmniejszana o 45%. Nie jest to więc zwolnienie podatkowe, albowiem nie wyłącza definitywnie określonych przedmiotów (w tym przypadku budynków
gospodarczych, niewykorzystanych do prowadzenia
działalności gospodarczej) spod opodatkowania.
Jest zabiegiem zmierzającym do obniżenia podstawy opodatkowania a co za tym idzie, rozmiaru podatku. Jest to ewidentnie ulga podatkowa, której
możliwość przyznawania, zgodnie z art. 217 Konstytucji RP, jest zarezerwowana dla władzy ustawodawczej.
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Stosownie do art. 7 Konstytucji RP organy władzy
publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Wyrażona w tym przepisie zasada praworządności oznacza, że władza publiczna może działać
tylko na podstawie i w granicach prawa oraz nie
może sobie przypisywać uprawnień (praw), które
nie wynikają wprost, bezpośrednio z przepisów
prawa. Samorząd terytorialny na podstawie art. 16
ust. 2 Konstytucji RP uczestniczy w sprawowaniu
władzy publicznej, zatem określona w art. 7 Konstytucji RP zasada praworządności odnosi się do jego
organów w całej rozciągłości. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że uchwała w zaskarżonej
części narusza wskazane przepisy Konstytucji RP
(art. 7 i 217) oraz art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.

Poz. 1880, 1881

W myśl przepisu art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna. Nieważność tę powoduje każde
istotne naruszenie prawa przez organ gminy.
Z uwagi na opisane wyżej istotne wady części zaskarżonej uchwały, których wynikiem było stwierdzenie istotnego naruszenie prawa (zarówno przepisów ustaw jak i Konstytucji RP), Sąd zobowiązany
był, na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a do stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w zaskarżonej części.
/-/ J. Grzęda
/-/ J. Niedzielski
/-/ B. Rennert
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WLKP.
SYGN. AKT I SA/GO 257/09
z dnia 29 września 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Stefan Kowalczyk

Sędziowie

Sędzia
WSA
Krystyna
Skowrońska - Pastuszko
Sędzia WSA Anna
- Wiśniewska (spr.)

Protokolant

Sekretarz
Chorabik

sądowy

Juszczyk
Danuta

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Gminy w Tuplicach z dnia 27 listopada 2008r. nr XVII/102/2008
w przedmiocie zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie gminy Tuplice stwierdza nieważność § 1 pkt 5 zaskarżonej uchwały.
UZASADNIENIE
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze wniósł skargę w której zaskarżył uchwałę Rady Gminy Tuplice
z dnia 27 listopada 2008r. Nr XVII/102/08 w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Tuplice w części obejmującej § 1 pkt 5 w/w
uchwały. W uzasadnieniu skargi wskazał, że ustawa
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym na dzień podjęcia uchwały w art. 7 ust. 3 stanowiła, że rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne
zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1
oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października
2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych i niektórych ustaw. W ocenie skarżącego, rada gminy nie ma uprawnień do wprowa-

dzania zwolnień podmiotowych w podatku od nieruchomości. Zwolnienie podatkowe o charakterze
zwolnienia podmiotowego to wyłączenie z zakresu
podmiotowego danego podatku – a więc spośród
podatników – pewnej kategorii podmiotów zaś
zwolnienie przedmiotowe to wyłączenie z przedmiotu danego podatku pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych. W ocenie skarżącego zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów będących we władaniu parafii
rzymsko-katolickiej w Tuplicach stanowi typowy
przykład zwolnienia o charakterze podmiotowym, to
jest takiego, w którym fakt zwolnienia powiązany
jest nie z cechami przedmiotu opodatkowania lecz
cechami podatnika. Zakwestionowanym zwolnieniem objęte są w praktyce wszystkie przedmioty
opodatkowania podatkiem od nieruchomości określone w art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, a jedyną przesłanką udzielonego zwolnienia jest osoba podatnika. Z tego też względu,
w ocenie skarżącego § 1 pkt 5 w/w uchwały rażąco
narusza art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych oraz art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej.
W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Tuplice podała, że uznając zasadność skargi, na sesji w dniu
29 kwietnia 2009r. Rada dokonała zmiany Uchwały
nr XVII/102/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 listopada 2008r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuplice poprzez skreślenie w treści § 1 pkt 5 .
Prokurator na rozprawie w dniu 29 września 2009r.
podtrzymał skargę.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 135

– 8070 –

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Na wstępie należy zauważyć , że w myśl art. 1 § 1 i 2
ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów
administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.),
sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kryterium tej kontroli jest legalność zaskarżonego aktu, tzn. jego zgodność z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Akt pochodzący od
organu administracji publicznej jest zgodny z prawem, jeżeli jest zgodny z przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego. Sąd bada
zgodność z prawem obowiązującym w dniu podjęcia zaskarżonego aktu. Nadto, stosownie do przepisu art. 3 § 1 P.p.s.a., sądy administracyjne sprawując kontrolę działalności administracji publicznej
stosują środki określone ustawą, w szczególności
przepisami art. 145 do art. 150 cyt. ustawy.
Z art. 168 Konstytucji wynika prawo jednostek samorządu terytorialnego do uchwalania wysokości
podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym
ustawą. Dalsze kompetencje samorządu terytorialnego w tym zakresie regulują ustawy dotyczące
poszczególnych samorządów. W odniesieniu do
gminy wskazać należy art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z którym
gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowego obowiązującego na obszarze gminy,
przy czym w myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 tej ustawy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
należy do wyłącznej właściwości rady gminy, lecz
tylko w granicach określonych w odrębnych ustawach. Unormowanie w zakresie uchwał gminnych
w przedmiocie podatku od nieruchomości zawiera
art. 5 oraz 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.). Pierwszy z wymienionych przepisów w ust. 1 przyznaje kompetencje
radzie gminy do określenia przez nią, w drodze
uchwały, wysokości stawek podatku od nieruchomości. Natomiast w art. 7 ust. 3 radzie gminy zostało przyznane uprawnienie do wprowadzenia, w drodze uchwały, innych zwolnień przedmiotowych niż
określone w ust. 1 art. 7 cyt. ustawy oraz w art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Jak z powyższego wynika ustawa
o podatkach i opłatach lokalnych pozwala radzie
gminy w przedmiocie podatku od nieruchomości
jedynie na uchwalenie zwolnień o charakterze
przedmiotowym. Treść upoważnienia zawartego
w art. 7 ust. 3 tej ustawy jest bowiem jednoznaczna.
W punkcie wyjścia należy też zaznaczyć, że podejmując uchwały podatkowe rada gminy nie może
pominąć nie tylko wskazanych wyżej przepisów
ustawowych, ale także przepisów Konstytucji RP. I
tak, art. 84 Konstytucji określa, iż każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie, co
odnosi się także do danin publicznych, o których
mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Z kolei art. 217 Konstytucji wskazuje, że nakładanie
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podatków, innych danin publicznych, określanie
podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek
podatkowych, a także zasad przyznawania ulg
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych
od podatków następuje w drodze ustawy. Jak słusznie zatem wskazał skarżący, Rada Gminy w Tuplicach nie miała kompetencji do wprowadzenia zwolnień podmiotowych w podatku od nieruchomości,
ponieważ art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o czym była mowa wyżej, dopuszcza
możliwość wprowadzania zwolnień z podatku od
nieruchomości jedynie o charakterze przedmiotowym. Należy przy tym zgodzić się z Prokuratorem
Okręgowym, iż wprowadzone w § 1 pkt 5 zaskarżonej uchwały zwolnienie ma inny charakter, to znaczy
jest zwolnieniem podmiotowych. Zwolnienie podatkowe o charakterze podmiotowym to takie, które
wyłącza obowiązki podatkowe ze względu na kryterium podmiotowe, tj. dotyczy pewnej kategorii
podmiotów spośród podatników. Natomiast zwolnienie przedmiotowe to wyłączenie z przedmiotu
danego podatku pewnej kategorii stanów faktycznych i prawnych.
Zwolnienie podatkowe, które zostało wprowadzone
w § 1 pkt 5 zaskarżonej uchwały Rady Gminy
w Tuplicach z dnia 27 listopada 2008 r., adresowane
jest do parafii rzymsko-katolickiej w Tuplicach
i obejmuje wszystkie budynki, budowle i grunty
będące we władaniu wymienionego podmiotu. Tym
samym jedynym kryterium zwolnienia z podatku
jest podmiot który włada nieruchomościami (budynkami, budowlami i gruntami). To z kolej świadczy o tym, że określone przez Radę Gminy w Tuplicach zwolnienie ma charakter podmiotowy. W ocenie Sądu zwolnienie podatkowe przewidziane w § 1
pkt 5 zaskarżonej uchwały ma charakter zwolnienia
podmiotowego. Zwolnienia o których mowa w art. 7
ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mogą mieć charakter wyłącznie przedmiotowy.
W świetle art. 217 Konstytucji tylko w przepisach
rangi ustawowej, a więc nie w uchwale organu jednostki samorządu terytorialnego, jest możliwe określenie kategorii podmiotów zwolnionych od podatków , a po drugie – w treści upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych jest mowa wyłącznie o zwolnieniach
przedmiotowych, co jest zgodne właśnie z art. 217
Konstytucji. W tej sytuacji należy przyjąć, iż kwestionowany przepis § 1 pkt 5 uchwały narusza
art. 217 Konstytucji RP oraz art. 7 ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
Reasumując Sąd stwierdza, że postanowienie § 1
pkt 5 zaskarżonej uchwały jest sprzeczne z art. 217
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. W myśl przepisu art. 91
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna.
Nieważność tę powoduje każde istotne naruszenie
prawa przez organ gminy. Z uwagi na wskazane
powyżej istotne wady części zaskarżonej uchwały
(§ 1 pkt 5), mające cechy rażącego naruszenia prawa, należało zatem orzec o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Gminy w Tuplicach w zaskarżonej

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 135

– 8071 –

części. Rada Gminy w Tuplicach uznając zasadność
skargi podjęła uchwałę nr XXI/131/2009 w dniu
29 kwietnia 2009 r., mocą której skreślono zapis § 1
pkt 5 zaskarżonej uchwały. Mimo, iż w dacie orzekania przez sąd zaskarżona uchwała została już w tej
części uchylona przez organ stanowiący gminy, to
jednak nie czyni to bezprzedmiotowym rozpoznania
skargi na tę uchwałę. Przepis ten, w przypadku niestwierdzenia nieważności, miałby w dalszym ciągu
zastosowanie do okresu obowiązywania zaskarżonej
uchwały, czyli od momentu jej wejścia w życie
(tj. od 1 stycznia 2009r.) do czasu wejścia w życie
przepisów ją derogujących. Skutki prawne uchyle18 8 1

18 80
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nia aktu i stwierdzenia jego nieważności są odmienne. Uchylenie uchwały przez radę gminy oznacza
wyeliminowanie uchwały ze skutkiem od daty uchylenia (ex nunc). Stwierdzenie nieważności uchwały
wywołuje natomiast skutki od chwili jej podjęcia
(ex tunc). W tej ostatniej sytuacji uchwałę należy
potraktować tak jakby nigdy nie została podjęta. Ma
to swoje znaczenie dla czynności prawnych podjętych na podstawie takiej uchwały.
Z powyższych powodów Sąd uwzględnił skargę
Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze i na podstawie art. 147 § 1 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji.
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