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Gorzów Wielkopolski, dnia 9 grudnia 2009r.
TREŚĆ:
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ZARZĄDZENIA
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Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach
granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej
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Uchwała Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXXVI/461/2009 z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
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Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXXVIII/266/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zrządzenia poboru podatków w drodze inkasa
w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości
i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
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Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXXVIII/267/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
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Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXXVIII/268/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
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Uchwała Rady Gminy Lipinki Łużyckie Nr XXVIII/166/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień w tym podatku
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Uchwała Rady Gminy Lipinki Łużyckie Nr XXVIII/167/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie
Gminy Lipinki Łużyckie
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Uchwała Rady Gminy Lipinki Łużyckie Nr XXVIII/168/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
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Uchwała Rady Gminy Lipinki Łużyckie Nr XXVIII/169/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały
Nr XI/61/07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego
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Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr XXXIV/282/09 z dnia
26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta
i Gminy Skwierzyna na rok 2010 i zwolnienia od tego podatku
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Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr XXXIV/283/09 z dnia
26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku
od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku
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Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XLIII/294/09 z dnia 26 listopada
2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
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Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XLIII/295/09 z dnia 26 listopada
2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

8214

Uchwała Rady Gminy Tuplice Nr XXV/153/09 z dnia 26 listopada
2009r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Tuplice
w roku 2010

8217

Uchwała Rady Gminy Tuplice Nr XXV/154/09 z dnia 26 listopada
2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie gminy Tuplice
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Uchwała Rady Gminy Tuplice Nr XXV/155/09 z dnia 26 listopada
2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie
gminy Tuplice
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Uchwała Rady Gminy Tuplice Nr XXV/156/09 z dnia 26 listopada
2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od
nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

8220

Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr XL/58/2009 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru
podatku od nieruchomości i opłaty targowej.
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Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr XL/59/2009 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie gminy Zbąszynek

8222

Uchwała Rady Miejskiej w Żarach Nr XXXVI/223/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
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Uchwała Rady Miejskiej w Żarach Nr XXXVI/270/09 z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek
i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2010

8269

Uchwała Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXXVII/464/2009 z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/461/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od
nieruchomości
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Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr LIII/321/09 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
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Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr LIII/322/09 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

8271

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr LIII/323/09 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów

8273

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr LIII/324/09 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

8274

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XLVII/334/09
z dnia 27 listopada 2009r. ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, udzielenia zwolnień oraz określenia wzorów formularzy

8274

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XLVII/335/09
z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzoru formularzy na
podatek rolny
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Uchwała Rady Gminy Szczaniec Nr XXX/199/09 z dnia 27 listopada
2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Szczaniec w roku 2010

8303

Uchwała Rady Gminy Szczaniec Nr XXX/200/09 z dnia 27 listopada
2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2010 na terenie Gminy Szczaniec.

8306

Uchwała Rady Gminy Szczaniec Nr XXX/201/09 z dnia 27 listopada
2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w roku 2010 na terenie Gminy Szczaniec
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Uchwała Rady Miasta Gozdnica Nr XXX/199/09 z dnia 30 listopada
2009r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica.

8308

Uchwała Rady Miasta Gozdnica Nr XXX/202/09 z dnia 30 listopada
2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie
Miasta Gozdnica.

8309

Uchwała Rady Miasta Gozdnica Nr XXX/204/09 z dnia 30 listopada
2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na terenie miasta Gozdnica.

8309

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXXIII/190/09
z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat od posiadania psów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso

8311

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXXIII/191/09
z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad
pobierania opłaty od posiadania psów

8311

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXXIII/193/09
z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru
opłaty targowej

8312

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXXIII/194/09
z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek
i zwolnień w podatku od środków transportowych

8313

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXXIII/195/09
z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek
w podatku od nieruchomości

8315

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXXIII/196/09
z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

8317

OBWIESZCZENIA
1954

–

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 grudnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszyce przeprowadzonych w dniu 6 grudnia 2009r.

8318
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Poz. 1914

1914
19 14

ZARZĄDZENIE
DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy
Łużyckiej
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U.
z 2006r. Nr 123, poz. 857 z późn. zm1.)
Zasięg obowiązywania
§ 1. Przepisy regulują zasady ruchu żeglugowego statków i zestawów, scalonych materiałów pływających oraz innych obiektów pływających na następujących odcinkach rzek granicznych:
1) rzeki Odry od km 542,40 do km 704,10;
2) rzeki Odry Zachodniej od km 0,00 do
km 17,15;

4) portów i wejść do portów znajdujących się
przy odcinkach dróg wodnych wymienionych
w pkt 1 - 3.
Wymiary statków i zestawów, głębokości szlaków żeglownych
§ 2. 1. Na rzece Odrze i rzece Odrze Zachodniej
długość statku nie może przekraczać 82m, a szerokość 11,45m.
2. Na niżej wymienionych odcinkach dróg wodnych zestawy pchane i sprzężone nie mogą przekraczać następujących wymiarów:

3) rzeki Nysy Łużyckiej od km 0,00 do km 14,80;
Lp.

Odcinek drogi wodnej

1.
1.1.

Rzeka Odra - żegluga w dół rzeki:
od km 542,40 do km 704,10

1.2.

od km 617,60 do km 704,10

1.3.

od km 667,20 do km 704,10

2.
2.1.

Rzeka Odra - żegluga w górę rzeki:
od km 704,10 do km 542,40

2.2.

2.3.
3.

od km 704,10 do km 667,20

od km 667,20 do km 542,40
Rzeka Odra Zachodnia:
od km 3,00 do km 17,15

Długość
wm

Szerokość
wm

Przy głębokości szlaku żeglownego w m

125
94
137
125
137
156

11,45
18,00
11,45
18,00
18,00
11,45

ponad 1,60
ponad 1,80
ponad 1,80
ponad 1,80
ponad 1,80

125
137
156
125
137
156
156
137
156
125

11,45
11,45
9,50
18,00
11,45
11,45
11,45
11,45
11,45
18,00

ponad 1,50
ponad 1,50

ponad 1,70
ponad 1,80

3. Nie załadowane zestawy pchane i sprzężone
nie mogą przekraczać następujących wymiarów:
Lp.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Odcinek drogi wodnej
Rzeka Odra - żegluga w dół rzeki:
od km 542,40 do km 617,60
od km 617,60 do km 704,10
Rzeka Odra - żegluga w górę rzeki:
od km 704,10 do km 667,20
od km 667,20 do km 617,60

Długość
wm

Szerokość
wm

125
125

22,90
22,90

125
125

22,90
22,90

Przy głębokości szlaku żeglownego w m
ponad 1,60

ponad 1,50
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4. Głębokość szlaku żeglownego uwarunkowana
jest stanem wody. Najmniejsza głębokość szlaku
żeglownego jest publikowana przez administrację
drogi wodnej w sposób zwyczajowo przyjęty. Wybierając wielkość zanurzenia statku uwzględnić należy opublikowaną głębokość tranzytową oraz aktualne trendy hydrologiczne dotyczące kształtowania
się stanów wody.
5. Żegluga na rzece Nysie Łużyckiej od km 14,80
(m. Gubin) do km 0,45 jest dozwolona tylko dla małych statków. Na odcinku od km 0,45 do km 0,00
żegluga dozwolona jest tylko dla małych statków
bez napędu mechanicznego.
6. Żegluga na rzece Odrze Zachodniej od km 0,00
do km 3,00 jest dozwolona tylko dla małych statków.
Skład zestawów
§ 3. 1. Zestaw pchany może holować inne statki
i zestawy, jeżeli:
1) długość zestawu nie przekracza 100m;
2) statki pchane są ustawione w jednej kolumnie,
przy czym liczba statków i zestawów holowanych nie może przekraczać dwóch.
2. Holowane zestawy pchane nie mogą przekraczać 82m długości i 11,45m szerokości.
3. Na rzece Odrze statki holujące mogą holować
nie więcej niż dwa statki.
4. Szerokość załadowanych statków holowanych, o których mowa w ust. 3, nie może przekraczać 11,45m, a nie załadowanych 22,90m. Na odcinku od km 542,40 do km 617,60 szerokość nie załadowanych statków holowanych nie może przekraczać 11,45m.
5. Na rzece Odrze Zachodniej statki holujące
mogą holować nie więcej niż dwa statki o szerokości
nie przekraczającej 11,45m.
6. W razie holowania urządzeń pływających na
krótkich linach holowniczych, ich liczba może być
większa niż określona w ust. 3 i 5, z tym, że długość
zestawu nie może przekraczać 80m, a ostatni statek
holowany powinien być wyposażony w ster.

Odcinek drogi wodnej
Rzeka Odra
od ujścia Nysy Łużyckiej do Frankfurtu
(km 542,40 do km 584,00)
Rzeka Odra
od Frankfurtu do ujścia rzeki Warty
(km 584,00 do km 617,60)
Rzeka Odra
od ujścia rzeki Warty do Hohensaaten
(km 617,60 do km 667,20)
Rzeka Odra
od Hohensaaten do Kanału Schwedt
(km 667,20 do km 697,00)

Poz. 1914

Prędkość statków
§ 4. 1. Prędkość statku względem brzegu nie może przekraczać:
1) na rzece Odrze Zachodniej - 10 km/godz.;
2) na rzece Nysie Łużyckiej - 12 km/godz.
2. Prędkość statku względem brzegu nie może
być niniejsza niż 4km/godz. Nie dotyczy to urządzeń
pływających, scalonych materiałów pływających,
przewozów specjalnych i małych statków.
Żegluga przy wysokich stanach wody
§ 5. 1. Jeżeli poziom wody osiągnie lub przekroczy znak I wielkiej wody żeglownej przynajmniej na
jednym z pary odpowiadających sobie wodowskazów wymienionych w ustępie 4 dla poszczególnych
odcinków drogi wodnej, żegluga dla małych statków, promów i urządzeń pływających jest zabroniona.
2. Jednostki pływające, za wyjątkiem wymienionych w ustępie 1, w przypadku osiągnięcia lub przekroczenia znaku I wielkiej wody żeglownej przynajmniej na jednym z pary odpowiadających sobie
wodowskazów wymienionych w ustępie 4 dla poszczególnych odcinków drogi wodnej, mogą uprawiać żeglugę tylko w porze dziennej i tylko, jeżeli są
one wyposażone w sprawne i gotowe do użytku
radiotelefony zgodnie z § 4.04 ust. 1 i 2 przepisów
żeglugowych.
3. Żegluga jest zabroniona, jeżeli poziom wody
osiągnie lub przekroczy najwyższy poziom wielkiej
wody żeglownej (znak II WWŻ) przynajmniej na jednym z pary odpowiadających sobie wodowskazów,
wymienionych w ustępie 4 dla poszczególnych odcinków drogi wodnej. Statki muszą odpowiednio
wcześniej, przed przekroczeniem znaku II wielkiej
wody żeglownej, wpłynąć do bezpiecznych portów.
4. Znaki wielkiej wody żeglownej wymienione
w ustępie 1, 2 i 3 wyznaczają poniżej wymienione stany wody, a wskazane wodowskazy miarodajne obowiązują dla następujących poniżej podanych odcinków:

Woda wysoka
znak I
425
490

Biała Góra
Eisenhüttenstadt

Woda wysoka
znak II
465
535

430
435

Słubice
Frankfurt 1

475
480

490
495

Gozdowice
Kienitz

530
535

540
860

Bielinek
Stutzkow

600
920

Wodowskaz
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Rzeka Odra
od Kanału Schwedt do Widuchowej
(km 697,00 do km 704,10)
Rzeka Odra Zachodnia
(km 0,00 do km 17,15)

Poz. 1914

-

Widuchowa
Schwedt-most
przez Odrę
Gryfino
Gartz

-

Żegluga w porze nocnej
§ 7. 1. Żegluga nocna może odbywać się przy
podanym w sposób zwyczajowo przyjęty przez administrację drogi wodnej do publicznej wiadomości
pełnym oznakowaniu szlaku żeglownego oraz jedynie wówczas, gdy znaki żeglugowe spełniają następujące warunki:
a)

znaki brzegowe i pływające są co najmniej
pokryte materiałami odblaskowymi,

b)

znaki pływające posiadają
flektory radarowe,

c)

oświetlone są:

dodatkowo re-

znaki przęseł żeglugowych mostów,
wejścia /wyjścia z portów i bocznych dróg
wodnych,
znaki żeglugowe B.8 (nakaz zachowania
szczególnej ostrożności), miejsc niebezpiecznych
i przeszkód żeglugowych,
znaki żeglugowe A.1 (zamknięcie szlaku
żeglownego),
skrajnie sieci rybackich ustawionych na
szlaku żeglugowym i w jego pobliżu.
2. Zabrania się:
-

uprawiania żeglugi nocnej jeżeli poziom
wody osiągnie lub przekroczy znak I wielkiej wody żeglownej przynajmniej na jednym z pary odpowiadających sobie wodowskazów wymienionych w § 5 ust. 4
dla poszczególnych odcinków drogi wodnej,

-

uprawiania żeglugi nocnej we mgle i silnych opadach atmosferycznych,

-

uprawiania żeglugi nocnej samo spławem,

-

uprawiania żeglugi nocnej przy niekompletnym oznakowaniu szlaku żeglownego.

3. Statki uprawiające żeglugę nocną powinny korzystać z reflektorów i ze wskazań radaru, w związku
z tym powinny być dodatkowo wyposażone w:
-

reflektory przystosowane do oświetlenia

790
600
630

brzegów i znaków nawigacyjnych,

Żegluga w warunkach zalodzenia
§ 6. W okresach występowania zjawisk lodowych, odcinki dróg wodnych będą zamknięte dla
żeglugi. Decyzje o zamknięciu i otwarciu żeglugi
podejmuje administracja drogi wodnej w porozumieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

660

-

radar rzeczny,

-

wskaźnik prędkości zmiany kursu (prędkości kątowej),

-

radiotelefon VHF.

Powyższe urządzenia muszą być sprawne technicznie i eksploatacyjnie, a kierownik statku powinien
posiadać uprawnienia do obsługi radaru i radiotelefonu VHF.
Łączność radiotelefoniczna
§ 8. 1. Statki o napędzie mechanicznym, z wyjątkiem małych statków, muszą posiadać sprawne
technicznie i eksploatacyjnie (stosowne atesty) radiotelefony dla łączności radiotelefonicznej statek –
statek i odbioru informacji nawigacyjnych.
2. Łączność radiotelefoniczną statek – statek powinna
być
prowadzona
na
częstotliwości
156,500MHz (kanał 10).
Zasady ruchu i postoju statków przy ujściu drogi
wodnej Odra – Szprewa
§ 9. 1. Przy ujściu kanału Odra – Szprewa
(km 553,40) należy przestrzegać następujących zasad:
1) zestawy holowane, z więcej niż jednym statkiem holowanym, płynące w dół rzeki z zamiarem wejścia do kanału, muszą zatrzymać się
przy lewym brzegu rzeki Odry powyżej
km 552,90. Statki holowane są wprowadzane
pojedynczo do kanału;
2) statki oczekujące na wjazd do kanału muszą zatrzymać się przy lewym brzegu rzeki Odry powyżej km 552,40 lub poniżej km 554,20.
2. Zestawy holowane mogą być zestawiane poniżej km 554,20 rzeki Odry.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą małych
statków i zestawów składających się wyłącznie
z małych statków.
Postój statków przy ujściu drogi wodnej Odra –
Hawela
§ 10. Zestawianie i rozczepianie zestawów może
odbywać się tylko przy lewym brzegu rzeki Odry od
km 665,00 do km 665,80.
Połów ryb
§ 11. Sieci lub inny sprzęt połowowy, ustawione
w pobliżu szlaku żeglownego, winny być oznakowane i mogą być ustawiane w miejscach i na warunkach określonych przez właściwego Starostę w porozumieniu z administracją drogi wodnej oraz Urzę-
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dem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
Przepis końcowy
§ 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi przepisami w zakresie żeglugi na wodach granicznych stosuje się odrębne „Przepisy żeglugowe
na śródlądowych drogach wodnych”.
§ 13 Traci moc zarządzenie Dyrektora Urzędu
Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca
2001r. w sprawie uprawiania Żeglugi na wodach
granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki
Nysy Łużyckiej. (Dziennik Urzędowy Województwa
Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 433).

Poz. 1914, 1915

1 stycznia 2010r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Dyrektor
Urzędu Żeglugi Śródlądowej
w Szczecinie
Krzysztof Woś
___________________________
1

Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2007r.
Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238; Dz. U. z 2008r. Nr 171,
poz. 1057 oraz z 2009r. Nr 98, poz. 818.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
19 14
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1915
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UCHWAŁA NR XXXVI/461/2009
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 30 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od
nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5
ust. 1 i 3, 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 następujące stawki podatku od
nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,73 od 1m2 powierzchni
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90zł od
1ha powierzchni,
3) 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:
1) mieszkalnych - 0,56zł od 1m2 powierzchni użytkowej
2) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,24zł od 1m2 powierzchni
użytkowej
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01zł od 1m2 powierzchni użytkowej

4) od pozostałych - 6,64zł od 1m2 powierzchni
użytkowej, za wyjątkiem:
a) budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
garaży i komórek przydomowych - 5,40zł od
1m2 powierzchni użytkowej
5) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 16,00zł od 1m2 powierzchni
użytkowej, za wyjątkiem
a) będących wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi tj. o powierzchni użytkowej
przekraczającej 400m2, zajętymi na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,81zł od
1m2 powierzchni użytkowej
3. Od budowli - 2% wartości
§ 2. 1. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się
od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części i budowle będące w zarządzie jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Gubin o statusie
miejskim
2) grunty, budynki lub ich części i budowle wykorzystywane na działalność kulturalną przez samorządowe instytucje kultury gminy Gubin
o statusie miejskim
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2. Zwolnienie, o którym mowa w punktach 1) i 2)
nie dotyczy gruntów, budynków lub ich części i budowli oddanych do użytkowania, w dzierżawę, najem lub na podstawie innej umowy, w celu prowadzenia działalności gospodarczej
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/346/2008 Rady
Miejskiej w Gubinie z dnia 18 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia wysokości podatków lokalnych
dla Gminy Gubin o statusie miejskim (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 136, poz. 2191)

Poz. 1915, 1916

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 r.
§ 6. Uchwała podlega ponadto podaniu do wiadomości publicznej w gazecie lokalnej "Wiadomości
Gubińskie" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gubinie
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
19 15

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

1916
19 16

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/09
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie zrządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia
inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.), art. 6b ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 4
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień:
1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
2) podatku rolnego od osób fizycznych;
3) podatku leśnego od osób fizycznych.

7) Pani Janina Prozowska – na terenie Sołectwa
Jasionna;
8) Pan Kazimierz Słomkowski – na terenie Sołectwa Jaryszów;
9) Pan Mariusz Prokopowicz – na terenie Sołectwa
Jurzyn;
10) Pan Andrzej Stańkowski – na terenie Sołectwa
Lisia Góra;
11) Pan Jerzy Szaniawski – na terenie Sołectwa
Mirkowice;
12) Pan Wojciech Kozaczyński – na terenie Sołectwa Lipsk Żarski;
13) Pani Genowefa Góralczyk – na terenie Sołectwa
Roztoki;
14) Pan Ryszard Szakoła – na terenie Sołectwa
Świbna;

§ 2. 1. Określa się następujących inkasentów
uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1
podatków:

15) Pan Józef Chorab – na terenie Sołectwa Wicina;

1) Pan Edward Kleszczyński - na terenie Sołectwa
Bieszków;

17) Pan Roman Wyrwiński – na terenie Sołectwa
Zabłocie.

2) Pan Edward Kowal – na terenie Sołectwa Bronice;

2. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany po
rozliczeniu wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego
w Jasieniu w dniu następującym po ostatnim dniu,
w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

3) Pan Mirosław Krojcer – na terenie Sołectwa
Budziechów;
4) Pan Józef Ferenc – na terenie Sołectwa Golin;
5) Pani Justyna Sierko – na terenie Sołectwa Guzów;
6) Pani Jadwiga Jankowicz – na terenie Sołectwa
Jabłoniec;

16) Pan Władysław Rutyna – na terenie Sołectwa
Zieleniec;

3. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez
podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Jasieniu lub na właściwy rachunek bankowy
Urzędu.
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4. Za pobranie podatków określonych w § 1 inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne
w wysokości 10% od pobranych kwot.
5. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi w terminie do 25 dnia miesiąca po terminie płatności poszczególnych rat podatków.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/17/07 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 1 marca 2007r. w sprawie
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz uchwała Nr XXXVII/257/09
Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 października

Poz. 1916, 1917

2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/17/07 Rady
Miejskiej w Jasieniu z dnia 1 marca 2007r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 grudnia
2009r.
Przewodniczący Rady
Piotr Karalus

19 16
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UCHWAŁA NR XXXVIII/267/09
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych w następujących
wysokościach:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
620,00zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 700,00zł,

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 730,00zł;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.150,00zł,

b)

powyżej 5,5
1.366,00zł,

c)

tony

do

9

ton

włącznie

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.440,00zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały;
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a)

od 7 ton do 10 ton włącznie 892,00zł,

b)

powyżej 10 ton a poniżej 12 ton 1.240,00zł;

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały;
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a)

mniejszej niż 30 miejsc 1.150,00zł,

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.200,00zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/71/07 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
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§ 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 2010r.
Przewodniczący Rady
Piotr Karalus
__________________________________
(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 usta-

Poz. 1917

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/267/09
Rady Miejskiej w Jasieniu
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

12
13
14
15
12
17
19
21
23
25
12
25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
niż mniej niż
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
13
740
14
780
15
820
860
Trzy osie
17
740
19
790
21
846
23
906
25
1.038
1.038
Cztery osie i więcej
25
970
27
1.058
29
1.154
31
1.673
1.673

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

780
820
860
1.270
790
846
906
1.038
1.595
1.595
1.058
1.154
1.673
2.480
2.480
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Poz. 1917
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/267/09
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 26 listopada 2009r.

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

nie mniej

12
18
25
31
12
40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
niż mniej niż
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
18
1.022
25
1.148
31
1.274
1.428
Trzy osie
40
1.260
1.743

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.148
1.274
1.400
1.960
1.743
2.577

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/267/09
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 26 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

nie mniej

12
18
25
12
28
33
38
12
38

19 17

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
niż mniej niż
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
Jedna oś
18
250
25
320
390
Dwie osie
28
250
33
622
38
861
1.163
Trzy osie
38
686
954

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

320
390
570
400
861
1.307
1.720
954
1.296
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Poz. 1918

1918
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UCHWAŁA NR XXXVIII/268/09
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1,
ust. 2 i 4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(1) (jedn.
tekst Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:

g)

3) od budowli:
a)

służących do odprowadzania i oczyszczania
ścieków, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, stacje uzdatniania wody ich
wartości określonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych - 0,3%,

b)

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

§ 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, od 1m2 powierzchni - 0,67zł,

b)

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

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej, statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2 powierzchni - 0,10zł;

2) od budynków lub ich części:
a)

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

b)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej, od 1m2 powierzchni
użytkowej - 18,98zł,

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1m2 powierzchni użytkowej - 9,31zł,

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, od 1m2 powierzchni użytkowej
- 3,86zł,

e)

zajętych na prowadzenie działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,
opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, od 1m2 powierzchni
użytkowej - 3,68zł,

f)

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego, od 1m2 powierzchni użytkowej
- 4,85zł,

od garaży, od 1m2 powierzchni użytkowej 6,62zł;

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane
przez świetlice wiejskie zajmowane na cele kulturalno-oświatowe, z wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej;
2) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane
w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
3) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane
w zakresie świadczenia pomocy społecznej,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
4) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane
na potrzeby prowadzenia świetlic typu socjalizacyjnego i terapeutycznego, z wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej;
5) grunty i budynki zajęte na zieleńce komunalne
i cmentarze;
6) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane
na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej;
7) grunty, budynki lub ich części służące do realizacji zadań własnych gminy w zakresie sportu
i rekreacji, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/170/08 Rady
Miejskiej w Jasieniu z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
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wództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Piotr Karalus

________________________________
(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 kom-

Poz. 1918, 1919

binowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17 grudnia 1992r.).
2)
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
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UCHWAŁA NR XXVIII/166/09
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5
ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 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. Nr 52,
poz. 742 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości na 2010r.:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części 0,65zł od 1m2 pow. użytkowej;
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej –
20,51zł od 1m2 pow. użytkowej;
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16zł od
1m2 pow. użytkowej;
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,57zł od 1m2 pow. użytkowej;
5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,88zł od 1m2
pow. użytkowej;

a)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b)

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

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,29zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7
ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
2) budynki i ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby świetlic wiejskich zajmowane
na cele kulturalno - oświatowe, zwolnienie nie
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych
na działalność gospodarczą;
3) budynki i ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby wypożyczania książek i czytelnictwa, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów
opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

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

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

7) od gruntów:

5) budynki i ich części, grunty oraz budowle, sta-
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nowiące mienie komunalne wykorzystywane
do prowadzenia statutowej działalności służącej do poboru i przesyłania wody.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/109/08 Rady
Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 23 października 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

Poz. 1919, 1920

§ 5. 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 dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Czaplicki

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
19 19
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UCHWAŁA NR XXVIII/167/09
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego
podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1
i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (j.t Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. (M.P. Nr 52,
poz. 742) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie gminy wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pow. 3,5 t i poniżej 12t:
a)

powyżej 3,5t do 5,5t włącznie 364,60zł,

b)

powyżej 5,5t do 9t włącznie 608,30zł,

c)

powyżej 9t i poniżej 12t 729,00zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12t:
a)

od 3,5t do 9t włącznie 1.306,50zł,

b)

powyżej 9t, a poniżej 12t 1.694,60zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t,
stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do
uchwały;
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-

jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7t i poniżej 12t, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a)

od 7t do 10t włącznie 1.287,40zł,

b)

powyżej 10t, a poniżej 12t 1.449,80zł;

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, stawki podatkowe określa załącznik
Nr 3 do uchwały;
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a)

mniejszej niż 30 miejsc 1.690,80zł,

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.142,00zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane bez względu na
ilość miejsc siedzących, wyłącznie do przewozu
dzieci szkolnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki Łużyckie.
§ 4. Traci moc uchwała XVII/110/08 Rady Gminy
Lipinki Łużyckie z dnia 23 października 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
§ 5. 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.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Czaplicki
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Poz. 1920
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/167/09
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
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

12
13
14
15
12
17
19
21
23
25
12
25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
mniej niż
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
13
983,00
14
1.152,00
15
1.264,40
1.329,90
Trzy osie
17
983,20
19
1.152,00
21
1.264,40
23
1.329,90
25
1.919,50
1.977,00
Cztery osie i więcej
25
1.475,80
27
1.520,00
29
1.798,40
31
1.919,50
1.919,50

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

1.152,00
1.264,40
1.329,90
1.919,50
1.152,00
1.264,40
1.329,90
1.919,50
1.977,00
2.036,30
1.520,00
1.798,40
1.919,50
2.770,70
2.770,70
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Poz. 1920
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/167/09
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
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
1.287,00
1.381,60
1.451,00
1.603,00
Trzy osie
1.460,00
2.024,60

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

1.381,00
1.451,00
1.593,20
2.141,00
2.017,20
2.771,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/167/09
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
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)

192 0

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
z zawieszeniem
pneumatycznym
Jedna oś
1.257,00
1.383,00
1.428,40
Dwie osie
1.124,80
1.145,80
1.357,20
1.463,40
Trzy osie
1.055,60
1.103,80

Inne systemy zawieszania osi jezdnych
1.335,00
1.428,40
1.648,90
1.145,80
1.357,20
1.511,60
1.989,00
1.103,80
1.500,50
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Poz. 1921, 1922
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UCHWAŁA NR XXVIII/168/09
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 19 pkt 1
lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2007r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r. (M. P. Nr 52,
poz. 742) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.
§ 2. 1. Ustala się wysokość dziennych stawek
opłaty targowej:
a)

dzienna stawka opłaty targowej przy sprzedaży z samochodów - 8,00zł,

b)

dzienna stawka opłaty targowej ze sprzedaży
z ręki, wiadra, kosza, wózka ręcznego, stoisk - 4,50zł,

c)

dzienna stawka opłaty targowej przy sprzedaży dokonywanej w obiektach nie złączonych trwale z gruntem - 1,60zł.

2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa. Na inkasenta wyznacza się osobę fizyczną
tj. Panią Krystynę Bednarz. Za pobór i odprowadzanie opłaty targowej na rachunek gminy, inkasentowi
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/60/07 Rady Gminy
Lipinki Łużyckie z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty targowej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Czaplicki
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UCHWAŁA NR XXVIII/169/09
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XI/61/07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie
określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(j. t. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały Nr XI/61/07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wzorów formularzy
dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego wprowadza się następujące zmiany:
1) informacja w sprawie podatku od nieruchomości otrzymuje nowe brzmienie jak w zał. Nr 1 do

niniejszej uchwały;
2) informacja w sprawie podatku rolnego otrzymuje nowe brzmienie jak w zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) informacja w sprawie podatku leśnego otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku zał. Nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 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 dnia
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Czaplicki
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Poz. 1922

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/169/09
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 26 listopada 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 137

– 8205 –

Poz. 1922

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 137

– 8206 –

Poz. 1922

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 137

– 8207 –

Poz. 1922
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/169/09
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 26 listopada 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 137

– 8208 –

Poz. 1922

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 137

– 8209 –

Poz. 1922

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 137

– 8210 –

Poz. 1922
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/169/09
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 26 listopada 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 137
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Poz. 1922

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 137

– 8212 –

Poz. 1923, 1924

1923
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UCHWAŁA NR XXXIV/282/09
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 26 listopada 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
terenie Miasta i Gminy Skwierzyna na rok 2010 i zwolnienia od tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 i 3, art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późniejszymi zmianami), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 6 października 2009r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2010r. (M. P.
z 2009r. Nr 67, poz. 872) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/260/09 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna na rok 2010 i zwolnienia od tego podatku
wprowadza się zmianę w ten sposób, że wykreśla
się:

„§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych: środki transportowe wykorzystywane do
ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4, 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010r. oraz podlega ogłoszeniu na gminnych
tablicach ogłoszeń.
Przewodniczący Miejskiej
Stanisław Kretkiewicz
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UCHWAŁA NR XXXIV/283/09
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 26 listopada 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna
oraz zwolnień z tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, 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. W uchwale Nr XXXIII/262/09 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie
Miasta i Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego
podatku wprowadza się następujące zmiany:
§ 2 otrzymuje brzmienie:
„Zwalnia się z podatku od nieruchomości
budynki mieszkalne zasobów komunalnych,
budynki lub ich części oraz grunty zajęte na
192 4

potrzeby domów pomocy społecznej, domów dziecka, ochrony przeciwpożarowej,
cmentarze komunalne, sale wiejskie, wysypiska śmieci i grunty pod strefą ochronną przy
wodociągach miejskich i wiejskich.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010r. oraz podlega ogłoszeniu na gminnych tablicach ogłoszeń.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 137

– 8213 –

Poz. 1925

1925
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UCHWAŁA NR XLIII/294/09
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002r. Nr 62,
poz. 558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; Dz. U
z 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U.
z 2002r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r. Nr 102,
poz. 1055; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U.
z 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005r. Nr 172,
poz. 1441; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128; Dz. U.
z 2005r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 181,
poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327; Dz. U.
z 2007r. Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007r. Nr 173,
poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Dz. U.
2008r. Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420.) art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
L.P.

jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U.
z 2005r. Nr 143, poz. 1199; M. P. z 2006r. Nr 72,
poz. 721; M. P. z 2006r. Nr 75, poz. 758; Dz. U.
z 2006r. Nr 220, poz. 1601; Dz. U. z 2006r. Nr 225,
poz. 1635; Dz.U. z 2006r. Nr 249, poz. 1828; Dz. U.
z 2006r. Nr 251, poz. 1847; Dz. U. z 2006r. Nr 245,
poz. 1775; M.P. z 2007r. Nr 47, poz. 557; M. P.
z 2007r. Nr 76, poz. 813; Dz. U. z 2006r. Nr 249,
poz. 1828; Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585; Dz. U.
z 2008r. Nr 116, poz. 730; M. P. z 2008r. Nr 59,
poz. 531; M. P. z 2008r. Nr 78, poz. 692; Dz. U.
z 2009r. Nr 56, poz. 458; Dz. U. z 2008r. Nr 223,
poz. 1463) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości:

TREŚĆ

1.

Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej

0,60 PLN

2.

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej

17,85 PLN

3.

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

9,40 PLN

4.

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1m2 powierzchni użytkowej

4,10 PLN

5.

Od budynków lub ich części:
a) budynków gospodarczych od 1m2 powierzchni użytkowej
2

b) garaży wolnostojących od 1m powierzchni użytkowej

3,20 PLN
5,80 PLN

2

6,40 PLN

d) pozostałych od 1m powierzchni użytkowej

6,30 PLN

e) pozostałych, zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

6,50 PLN

c) letniskowych od 1m powierzchni użytkowej
2

6.

Od budowli wg określonej wartości ( na podst. art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 )

2%

7.

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

0,70 PLN

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 137
8.

– 8214 –

Poz. 1925, 1926

Od gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od
1ha powierzchni

4,00 PLN

b) zabudowanych mieszkalnych od 1m2 powierzchni

0,12 PLN

2

c) pozostałych od 1m powierzchni

0,14 PLN

d) pozostałych, zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni

0,24 PLN

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Budynki i grunty wykorzystane do prowadzenia działalności zadań własnych gminy z zakresu :
kultury
ochrony przeciwpożarowej
pomocy społecznej
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/214/08 Rady
Miejskiej w Sławie z dnia 20 listopada 2008 roku
w sprawie ustalenia stawek na podatek od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku.

2. Grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze.

Przewodniczący Rady
Aleksander Polański

3. Budynki i grunty komunalne nie będące we
władaniu innych podmiotów.
192 5
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UCHWAŁA NR XLIII/295/09
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r.
Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558;
Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; Dz. U z 2002r.
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717;
Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002r.
Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055;
Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2002r.
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441;
Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2005r.
Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 181, poz. 1337;
Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007r.
Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218;
Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2008r.
Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420),
art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005r.
Nr 143, poz. 1199; M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721;
M. P. z 2006r. Nr 75, poz. 758; Dz. U. z 2006r. Nr 220,
poz. 1601; Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U.
z 2006r. Nr 249, poz. 1828; Dz. U. z 2006r. Nr 251,
poz. 1847; Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775; M. P.
z 2007r. Nr 47, poz. 557; M. P. z 2007r. Nr 76,
poz. 813; Dz. U. z 2006r. Nr 249, poz. 1828; Dz. U.

z 2008r. Nr 93, poz. 585; Dz. U. z 2008r. Nr 116,
poz. 730; M. P. z 2008r. Nr 59, poz. 531; M. P.
z 2008r. Nr 78, poz. 692; Dz. U. z 2009r. Nr 56,
poz. 458; Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1463) uchwala
się co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 663,00PLN,
b) powyżej 5,5
- 938,00PLN,

tony

do

9

ton

włącznie

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1050,00PLN;
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe określa załącznik Nr 1do
uchwały;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
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lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.428,00 PLN;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – stawki
podatkowe określa załącznik Nr 2 do uchwały;
5) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 20 miejsc - 989,00PLN,
b) równej lub wyższej niż 20 miejsc do
29 miejsc siedzących włącznie - 1.152,00PLN,
c) równej
lub
- 1.938,00PLN;

wyższej

niż

30

miejsc

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

Poz. 1926
rolnego - od
- 1.081,00PLN;

7

ton

i

poniżej

12

ton

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 w zależności
od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - określa załącznik
Nr 3 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/108/07 z dnia
8 listopada 2007 roku w sprawie określenia stawek
podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 roku.
Przewodniczący Rady
Aleksander Polański

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/295/09
Rady Miejskiej w Sławie
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
1.101,00
1.326,00
1.530,00
1.754,00
Trzy osie
1.101,00
1.326,00
1.530,00
1.754,00
1.989,00
2.203,00
Cztery osie i więcej
1.989,00
2.203,00
2.305,00
2.607,00
2.607,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.101,00
1.326,00
1.530,00
1.754,00
1.101,00
1.326,00
1.530,00
1.754,00
1.989,00
2.203,00
1.989,00
2.203,00
2.305,00
2.631,00
2.631,00
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Poz. 1926
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/295/09
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 26 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do
używania łącznie za 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 z zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1.428,00
1.479,00
1.530,00
1.652,00
Trzy osie i więcej
1.754,00
2.608,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1.428,00
1.479,00
1.530,00
2.033,00
1.754,00
2.631,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/295/09
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 26 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
pojazdów ( przyczepa/naczepa + 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 z zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
1.101,00
1.203,00
1.326,00
Dwie osie
1.326,00
1.377,00
1.479,00
1.754,00
Trzy osie i więcej
1.400,00
1.479,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.101,00
1.203,00
1.326,00
1.326,00
1.377,00
1.479,00
1.870,00
1.428,00
1.509,00
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UCHWAŁA NR XXV/153/09
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na
terenie gminy Tuplice w roku 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmian.) oraz art. 10
ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmian.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach
Nie mniej
niż

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

b)

powyżej 5,5
- 565,00zł,

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 635,00zł;

tony

do

9

ton

włącznie

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:

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
755,00
950,00
1.125,00
1.245,00
Trzy osie
755,00
950,00
1.125,00
1.245,00
1.270,00
1.270,00
Cztery osie i więcej
1.245,00
1.270,00
1.300,00
2.060,00
2.060,00

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

od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 870,00zł,

b)

powyżej 5,5
- 870,00zł,

tony

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 400,00zł,

Stawka podatku (w złotych)

Mniej niż

12
13
14
15

a)

do

9

ton

włącznie

c)

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

870,00
1.070,00
1.315,00
1.570,00
880,00
1.065,00
1.310,00
1.380,00
1.970,00
1.970,00
1.270,00
1.300,00
2.060,00
2.730,00
2.730,00

powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.125,00zł;

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:
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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

Poz. 1927

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeInne systemy zawieszenia osi jezdniem pneumatycznym lub zawienych
szeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1.245,00
1.380,00
1.380,00
1.560,00
1.560,00
1.680,00
1.765,00
2.150,00
Trzy osie
1.560,00
2.060,00
2.060,00
2.730,00

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 750,00zł,

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:

b) od 10 ton, a poniżej 12 ton - 870,00zł;

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

Mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
Jedna oś
1.000,00
1.125,00
1.245,00
Dwie osie
1.125,00
1.195,00
1.245,00
1.440,00
Trzy osie
1.000,00
1.185,00

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a)

do 30 miejsc siedzących - 870,00zł,

b)

powyżej 30 miejsc siedzących - 1.735,00zł.

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

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1.125,00
1.245,00
1.380,00
1.195,00
1.245,00
1.630,00
2.110,00
1.185,00
1.610,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/I00/08 Rady
Gminy Tuplice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie
określenia wysokości podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie
gminy Tuplice w roku 2009, a także uchwała
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Nr XVIII/110/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale
Nr XVII/100/08 Rady Gminy Tuplice.

Poz. 1927, 1928

§ 5. 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.
Przewodniczący rady
Marian Kałka
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UCHWAŁA NR XXV/154/09
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie
gminy Tuplice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmian.) oraz art. 5 ust. 1
i 2, art. 19 pkt 1 lit a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmian.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Tuplice:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- od 1m2 powierzchni - 0,76zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1ha
powierzchni - 3,95zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni - 0,30zł;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,55zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1m2 powierzchni
użytkowej - 17,50zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni
użytkowej - 9,45zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,16zł,
192 8

e) od garaży - od 1m2 powierzchni użytkowej
- 6,80zł,
f)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej 2,80zł;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 - ustawy
cytowanej w podstawie prawnej.
§ 2. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
w wysokości 10zł, płatną w dniu korzystania z targowiska gminnego.
2. Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze
inkasa. Inkasentem będzie osoba fizyczna - Pani
Katarzyna Zarębska. Opłata targowa jest odprowadzana przez inkasenta za okresy miesięczne w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Za pobór inkasa
inkasent otrzyma wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% od zainkasowanych kwot.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/101/08 Rady
Gminy Tuplice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie gminy
Tuplice, a także uchwała Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian
w uchwale Nr XVII/101/08 Rady Gminy Tuplice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Marian Kałka
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UCHWAŁA NR XXV/155/09
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Tuplice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zmian.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7
ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części, grunty oraz budowle stanowiące mienie komunalne gminy
Tuplice, które nie zostały oddane w zarząd
(z wyłączeniem oddanych w trwały zarząd dla
jednostek podległych gminie), użytkowanie
wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie albo nie zostały objęte w bezumowne

posiadanie;
2) grunty wraz z budynkami, stanowiące mienie
komunalne gminy Tuplice, przeznaczone na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przeciwpożarowej,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej zwolnienia
obowiązywać będą od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Marian Kałka
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UCHWAŁA NR XXV/156/09
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
(Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.),
art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, w tym także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie gminy Tuplice
w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów sołectw Gminy Tuplice:
1) Ślipko Jan

Chełmica;

2) Korczyńska Maria

Chlebice;

3) Smyk Jolanta

Cielmów;

4) Ostrowska Krystyna

Czerna;

5) Tułacz Ryszard

Drzeniów;

6) Drabczyk Kazimiera

Grabów;

7) Mazurek Paweł

Gręzawa;

8) Nazaruk Mirosława

Jagłowice;

9) Mucha Lidia

Łazy;

10) Szarlej Andrzej

Matuszowice;

11) Libera Adam

Nowa Rola;

12) Żurowski Ryszard

Świbinki.
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§ 3. Za inkaso podatków wymienionych w § 1 inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10%
sumy zainkasowanych kwot.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 1930, 1931

zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od
nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący Rady
Marian Kałka

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/112/08 Rady
Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie
19 30
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UCHWAŁA NR XL/58/2009
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1
i ust. 3, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3, art. 19 pkt 1 lit. ,,a”
oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r. (M. P. z 2009r.
Nr 52, poz. 742) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następującą wysokość rocznych
stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta
i gminy Zbąszynek:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków0,75zł 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- 0,35zł od 1m2 powierzchni;
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych- 0,65zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 17,50zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym- 9,57zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych- 4,16zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych- w tym, zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
f)

garaży, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 6,50zł od 1m2
powierzchni użytkowej;

3) Od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 3- 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z podatku od
nieruchomości:
1) budynki lub ich części, budowle oraz grunty
służące do wykonywania zadań w zakresie:
a) kultury, kultury fizycznej i turystyki,
b) ochrony przeciwpożarowej,
c) ochrony zdrowia,
d) pomocy społecznej i działalności charytatywnej,
e) zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania i oczyszczania
ścieków;
2) budynki lub ich części, budowle oraz grunty,
stanowiące mienie komunalne nie oddane
w posiadanie zależne;
3) grunty zajęte na cmentarze.
§ 3. 1. Miejscem wyznaczonym do prowadzenia
handlu na terenie Zbąszynka jest targowisko miejskie przy ul. Długiej.
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2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od
osób fizycznych, osób prawnych, oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
dokonujących sprzedaży w następujących wysokościach:

4. Wpłat podatku od nieruchomości z terenu
miasta Zbąszynek dokonuje się w kasie Urzędu
Miejskiego.

a) za zajęcie 1m2 powierzchni targowiska 8,00zł (handel z ziemi)

1) pobierania podatków i opłat w miejscu zamieszkania zobowiązanego lub w innym
uzgodnionym z nim miejscu, a opłaty targowej
w miejscu sprzedaży,

b) przy sprzedaży z oznaczonego stołu (pod zadaszeniem) - 12,00zł
c) od sprzedaży z ziemi za zajęcie oznaczonego
stanowiska - 15,00zł
3. Dzienna stawka opłaty targowej za całą zajętą
powierzchnię nie może przekroczyć maksymalnej
stawki opłaty targowej określonej w obwieszczeniu
Ministra Finansów.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Inkaso opłaty targowej pobierane jest przez
p. Mieczysława Cholewę na druku określonym przez
Burmistrza Zbąszynka.
3. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą rozpoczęcia sprzedaży.
4. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranej kwoty.
§ 5. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Inkasentami na terenie poszczególnych sołectw są sołtysi.

§ 6. 1. Inkasent zobowiązany jest do:

2) rozliczenia się z pobranego podatku lub opłaty
w ciągu 7 dni w kasie Urzędu Miejskiego
w Zbąszynku
2. Inkasent ponosi odpowiedzialność za utratę
pobranych podatków i opłat.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 8. Traci moc uchwała NR XXVII/42/2008 Rady
Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 października 2008
roku w sprawie określenia wysokości stawek i zasad
poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Lub.
Nr 117, poz. 1703 z 13 listopada 2008r.).
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie do naliczania podatków i opłat od dnia 1 stycznia 2010 roku
oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo
przyjęty poprzez rozplakatowanie na urzędowych
tablicach ogłoszeń.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur

3. Inkasentom wymienionym w pkt. 1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 6,00zł za każde wypisane pokwitowanie wpłaty.
19 3 1
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UCHWAŁA NR XL/59/2009
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Zbąszynek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8, art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie gminy wynoszą rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony
i poniżej 12 ton:
powyżej 3,5 - 5,5 włącznie - 550zł.
powyżej 5,5 – 9,0 włącznie - 850zł.
powyżej 9,0 – poniżej 12,0 - 1050zł.

2) od samochodu ciężarowego w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i rodzaju zawieszenia:
Stawki podatkowe określa załącznik Nr 1.
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
- 1,100 zł.
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:
Stawki podatkowe określa załącznik Nr 2.
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5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 900zł.
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia: Stawki podatkowe określa załącznik
Nr 3

Poz. 1932
równa lub wyższa niż 30 - 1250zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/50/2007 Rady
Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2007r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie gminy Zbąszynek.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
mniej niż 30 - 900zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/59/2009
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 26 listopada 2009r.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku(w złotych)

oś jezdna (osie jezdnie) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

DWIE OSIE
12

13

1100

1150

13

14

1170

1200

14

15

1220

1250

1270

1300

15
TRZY OSIE
12

17

1270

1300

17

19

1300

1325

19

21

1350

1375

21

23

1400

1425

23

25

1450

1600

1450

1600

25
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12

25

1450

1500

25

27

1580

1650

27

29

1680

1750

29

31

1850

2500

1900

2500

31
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/59/2009
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 26 listopada 2009r.

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

Stawka podatku (w złotych)

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

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

12

18

1150

1250

18

25

1250

1350

25

31

1350

1500

1550

2000

1780

1880

1980

2600

DWIE OSIE

31
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12

40

40

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/59/2009
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 26 listopada 2009r.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy
(tonach)
Nie mniej
niż

Mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna(osie jezdnie)z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

JEDNA OŚ
12

18

900

925

18

25

925

950

975

1000

25
DWIE OSIE
12

28

1050

1100

28

33

1150

1200

33

38

1250

1320

1350

1730

1250

1300

1350

1550

38
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12
38

38

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 137

– 8225 –

Poz. 1933

9 32

1933
19 33

UCHWAŁA NR XXXVI/223/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do
niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada
Miejska w Żarach uchwala, co następuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji
określa się wzór:
1) Informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)
stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) Deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
5) Informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)
stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
6) Deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący
załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
7) Informacji w sprawie łącznego zobowiązania
pieniężnego (IŁ-1) stanowiący załącznik Nr 7 do
niniejszej uchwały;
§ 2. W zakresie wzorów załączników określa się
wzór:
1) Załącznika danych o nieruchomościach i obiek-

tach budowlanych (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;
2) Załącznika danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)
stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;
3) Załącznika danych o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 10 do
niniejszej uchwały;
4) Załącznika danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;
5) Załącznika danych o nieruchomościach leśnych
(ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały;
6) Załącznika danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) stanowiący
załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały;
7) Informacji o współwłaścicielach (IW-1) stanowiący załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały;
§ 3. Traci moc uchwała Nr II/11/02 Rady Miejskiej
w Żarach z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dotyczących
podatków od nieruchomości, rolnym i leśnym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla
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1. Nr ewidencyjny

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/223/09
Rady Miasta Żary
z dnia 26 listopada 2009r.

NIN1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2.

na
Podstawa
prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

……………………………………..

rok

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006, Nr 121, poz 844, ze zmianami)
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśniecie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Miasta Żary

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korekta informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

 1. informacja składana po raz pierwszy

 2. korekta uprzednio złożonej informacji

C. DANE PODATNIKA/ PODATNIKÓW
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Nazwisko

5. Imię

6. Data urodzenia
8. NIP

7. Imię ojca, imię matki,
9. PESEL

10. REGON

11.PKD

C.2. ADRES ZAMELDOWANIA
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Numer domu / Numer lokalu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta

C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (wykazuje się jeżeli jest inny niż adres zameldowania)
21. Kraj

22. Województwo

23. Powiat

24. Gmina

25. Ulica

26. Numer domu / Numer lokalu

27. Miejscowość

28. Kod pocztowy

29. Poczta

C.4. DANE IDENTYFIKACYJNE
30. Nazwisko

31. Imię

32. Data urodzenia
34. NIP

33. Imię ojca, imię matki,
35. PESEL

36. REGON

37.PKD

C.5. ADRES ZAMELDOWANIA
38. Kraj

39. Województwo

40. Powiat

41. Gmina

42. Ulica

43. Numer domu / Numer lokalu

44. Miejscowość

45. Kod pocztowy

46. Poczta
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C.6 ADRES DO KORESPONDENCJI (wykazuje się jeżeli jest inny niż adres zameldowania)
47. Kraj

48. Województwo

49. Powiat

50. Gmina

51. Ulica

52. Numer domu / Numer lokalu

53. Miejscowość

54. Kod pocztowy

55. Poczta

D. DANE O NIERUCHOMOSCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
OPODATKOWANIU

_ _-_ _-_ _ _ _

D. 1. DATA NABYCIA – ZBYCIA
D. 2. POŁOŻENIE NIERUCHOMOSCI
56.

68-200 ŻARY

57.

ULICA

D. 3. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
58. Rodzaj własności


59. Rodzaj posiadania samoistnego


1. własność

2. współwłasność

60. Rodzaj użytkowania


1. użytk. wieczyste





1. posiadanie

2. współposiadanie

61. Rodzaj posiadania zależnego (dzierżawca, najemca)


2. współużytkowanie





1. posiadanie

2. współposiadanie

D. 4. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI
Identyfikatory wykazuje się, jeżeli zostały nadane.
62. Działki

63. Identyfikatory

64. Powierzchnia

65. Budynki

66. Identyfikatory

67. Powierzchnia

68. Lokale

69. Identyfikatory

70. Powierzchnia

D. 5. KSIEGA WIECZYSTA
71. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

72. Nazwa sądu

E. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJACYCH
ZWOLNIENIU
E.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1m kw.)
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

73.

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

74.

m2
m2
75.

m2

3. pozostałe grunty,
E.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości
ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
76.

m2

1. mieszkalnych – ogółem
77.

w tym kondygnacji o
wysokości

m2

- od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni)
78.

- powyżej 2,20m

m2
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2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej ogółem

79.

m2
80.

w tym kondygnacji o
wysokości

m2

- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
81.

m2

- powyżej 2,20 m

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

82.

m2
83.

w tym kondygnacji o
wysokości

m2

- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
84.

m2

- powyżej 2,20 m

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

85.

m2
86.

m2
87.

m2
88.

m2

5. pozostałych ogółem- GARAŻ
89.

w tym kondygnacji o
wysokości

m2

- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
90.

m2

- powyżej 2,20 m
91.

m2

6. pozostałych ogółem- POMIESZCZENIA GOSPODARCZE
92.

w tym kondygnacji o
wysokości

m2

- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
93.

m2

- powyżej 2,20 m

E.3. BUDOWLE
budowle

94.

(o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

zł

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)

Liczba załączników IW-1
____
95.

96. Załącznik

ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwa-

drat):
 tak

 nie

H. OSWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
97. Imię

98. Nazwisko

99. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok),

100. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego
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I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Data

Podpis i pieczęć osoby sprawdzającej informację

_ _-_ _-_ _ _ _
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1. Pieczęć firmowa składającego deklarację

DN-1

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/223/09
Rady Miasta Żary
z dnia 26 listopada 2009r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2.

na
Podstawa
prawna:

Składający:

Termin składania:
Miejsce składania:

……………………………………..

rok

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006, Nr 121, poz 844, ze zmianami)
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości
prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich
części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami
prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami
nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ
na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Miasta Żary
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

C. DANE PODATNIKA

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego

osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)



1. osoba fizyczna





2. osoba
prawna

3. jednostka organizacyjna



4. spółka nie posiadająca osobowości
prawnej

6. Nazwa pełna */ Nazwisko, imię, data urodzenia **

7. Nazwa skrócona * / Imię ojca, imię matki **
8. NIP

9. PESEL **

10. REGON

11. Nr KRS

12.PKD

C.2. ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMELDOWANIA
13. Kraj

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Numer domu / Numer lokalu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż adres siedziby)
22. Kraj

23. Województwo

24. Powiat

25. Gmina

26. Ulica

27. Numer domu / Numer lokalu

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

30. Poczta
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D. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1

(zaznaczyć właściwy

kwadrat)
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korekta informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja
podatkowa.

31. Okoliczności:

 1. deklaracja składana w terminie do 15-go stycznia roku podatkowego
 2. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
 3. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego
 4. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby
 5. korekta deklaracji rocznej- obowiązuje za okres………………………………………..
E. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJACYCH ZWOLNIENIU
Podstawa opodatkowania

Stawka podatku

Kwota podatku

E.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1m kw.)
32.
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
35.
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych (należy podać z dokładnością do czterech miejsc po prze38.
cinku)
3.
pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
E.2 POWIERZCHNIA

33.

m2

34.

,
36.

,
37.

,

ha
39.

m2

,
40.

,

,

Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na
wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się
również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
41.

1. mieszkalnych – ogółem
w tym kondygnacji o wysokości

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

42.
2

m
44.

,
45.

m2
47.

- powyżej 2,20 m

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć
gospodarczej
w tym kondy- ogółem
50% powierzchni)
gnacji o wysokości
- powyżej 2,20 m

,

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem
- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć
w tym kondy50% powierzchni)
gnacji o wysokości
- powyżej 2,20 m

59.

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych
ogółem
w tym kondy- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć
usług zdrowotnych ogółem
gnacji o wy50% powierzchni)

68.

,

m2

,

m2

,

m2

,

m2

,

m2

,
64.

,
66.

m2

,
67.

,
69.

m2

,
70.

,
72.

m2

,
61.

63.

71.

,
58.

60.

65.

,
55.

57.

62.

,
52.

54.

56.

,
49.

51.

53.

,
46.

48.

m2
50.

43.

,
73.

,

,

1. w przypadku zaznaczenia poz. 1 podatnik wypełnia załącznik ZN-1/A dla wszystkich posiadanych nieruchomości
2. w przypadku zaznaczenia poz. 2,3 i 5 podatnik wypełnia załącznik ZN-1/A tylko w zakresie nieruchomości, co do których obowiązek
podatkowy powstał, wygasł lub złożona wcześniej deklaracja została wypełniona nieprawidłowo
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74.

75.

- powyżej 2,20 m

76.

2

m

5. w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- od 1,40- ogółem
do 2,20 m (zaliczyć
w tym kondygnacji o wysokości
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77.

,

,

78.

79.

m2
80.

,

,

81.

82.

m2

50% powierzchni)
83.

,

,

84.

- powyżej 2,20 m

85.

m2

,

,

E.3. BUDOWLE
87.

Budowle, wartość określona na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opł.
lokalnych
(podstawę opodatkowania zaokrąglić do pełnych
A. ŁĄCZNA
złotych)KWOTA PODATKU

86.

2%

88.

,

,

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz.
60 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków (...) zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki
kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
89.

Kwota podatku (zaokrąglić do pełnych złotych)

Kwota I raty
Kwota II raty
Kwota III raty
Kwota IV raty
Kwota V raty
Kwota VI raty

zł

90.

zł

Kwota VII raty

zł

Kwota VIII raty

zł

Kwota IX raty

zł

Kwota X raty

zł

Kwota XI raty

zł

Kwota XII raty

91.

92.

93.

94.

95.

Łączna kwota podatku po korekcie (suma miesięcznych rat)

96.

zł
97.

zł
98.

zł
99.

zł
100.

zł
101.

zł
102.

zł

Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości- wg zadeklarowanych powyżej rat miesięcznych należy
wpłacić bez wezwania w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca- na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarach- Bank Zachodni WBK S.A. 91 1090 2561 0000 0006 4200 0089
F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)
104.
103.

Liczba załączników ZN-1/A

____

Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy

kwadrat)

 tak

 nie

G. OSWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
105. Imię

107. Data wypełnienia

106. Nazwisko

108. Telefon kontaktowy

109. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego
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H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Data

Podpis i pieczęć osoby sprawdzającej informację

_ _-_ _-_ _ _ _
Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002r.
Nr 110, poz. 968 ze zmianami).
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1. Nr ewidencyjny

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/223/09
Rady Miasta Żary
z dnia 26 listopada 2009r

RIR1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
2.

na
Podstawa
prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

……………………………………..

rok

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006, Nr 136, poz 969, ze zmianami)
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów,
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym roliników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśniecie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Miasta Żary

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korekta informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja
podatkowa.

 1. informacja składana po raz pierwszy

 2. korekta uprzednio złożonej informacji

C. DANE PODATNIKA/ PODATNIKÓW
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Nazwisko

5. Imię

6. Data urodzenia
8. NIP

7. Imię ojca, imię matki,
9. PESEL

10. REGON

11.PKD

C.2. ADRES ZAMELDOWANIA
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Numer domu / Numer lokalu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta

C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (wykazuje się jeżeli jest inny niż adres zameldowania)
21. Kraj

22. Województwo

23. Powiat

24. Gmina

25. Ulica

26. Numer domu / Numer lokalu

27. Miejscowość

28. Kod pocztowy

29. Poczta

C.4. DANE IDENTYFIKACYJNE
30. Nazwisko

31. Imię

32. Data urodzenia
34. NIP

33. Imię ojca, imię matki,
35. PESEL

36. REGON

37.PKD

C.5. ADRES ZAMELDOWANIA
38. Kraj

39. Województwo

40. Powiat

41. Gmina

42. Ulica

43. Numer domu / Numer lokalu
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45. Kod pocztowy

46. Poczta

C.6 ADRES DO KORESPONDENCJI (wykazuje się jeżeli jest inny niż adres zameldowania)
47. Kraj

48. Województwo

49. Powiat

50. Gmina

51. Ulica

52. Numer domu / Numer lokalu

53. Miejscowość

54. Kod pocztowy

55. Poczta

D. DANE O NIERUCHOMOSCIACH ROLNYCH PODLEGAJACYCH OPODATKOWANIU
D.1. DATA NABYCIA – ZBYCIA

_ _-_ _-_ _ _ _

D. 2. POŁOŻENIE NIERUCHOMOSCI
56.

68-200 ŻARY

57.

ULICA _________________________________________

D. 3. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
58.

Rodzaj własności
 1. własność

60.

59.

 2. współwłasność

 1. posiadanie
 2. współposiadanie
61. Rodzaj posiadania zależnego (dzierżawca,

 2. współużytkowanie

najemca)

Rodzaj użytkowania

 1. użytk. wieczyste

Rodzaj posiadania samoistnego

 1. posiadanie

D. 4. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK (wykazuje się, jeżeli zostały nadane)

 2. współposiadanie

62. Działka

63. Identyfikatory

64. Powierzchnia

65. Działka

66. Identyfikatory

67. Powierzchnia

68. Działka

69. Identyfikatory

70. Powierzchnia

D. 5. KSIEGA WIECZYSTA
71. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

72. Nazwa sądu

E. DANE DOTYCZACE UŻYTKÓW ROLNYCH
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

(Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1m kw.)
73.
74.
75.

Dz. Nr

Dz. Nr

Dz. Nr

I

76.

77.

78.

II

79.

80.

81.

IIIa

82.

83.

84.

IIIb

85.

86.

87.

IVa

88.

89.

90.

IVb

91.

92.

93.

V

94.

95.

96.

VI

97.

98.

99.

E.1. Grunty orne
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I

100.

101.

102.

II

103.

104.

105.

III

106.

107.

108.

VI

109.

110.

111.

V

112.

113.

114.

VI

115.

116.

117.

I

118.

119.

120.

II

121.

122.

123.

IIIa

124.

125.

126.

IIIb

127.

128.

129.

IVa

130.

131.

132.

IVb

133.

134.

135.

V

136.

137.

138.

VI

139.

140.

141.

I

142.

143.

144.

II

145.

146.

147.

III

148.

149.

150.

VI

151.

152.

153.

V

154.

155.

156.

VI

157.

158.

159.

I

160.

161.

162.

II

163.

164.

165.

III. IIIa

166.

167.

168.

IIIb

169.

170.

171.

IV, IVa

172.

173.

174.

IVb

175.

176.

177.

V

178.

179.

180.

VI

181.

182.

183.

I

184.

185.

186.

II

187.

188.

189.

IIIa

190.

191.

192.

IIIb

193.

194.

195.

IVa

196.

197.

198.

IVb

199.

200.

201.

V

202.

203.

204.

VI

205.

206.

207.

E.5. Sady

E.6. Grunty pod stawami
niezarybionymigrunty orne
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E.7. Grunty pod stawami
niezarybionymiłąki i pastwiska

I

208.

209.

210.

II

211.

212.

213.

III

214.

215.

216.

VI

217.

218.

219.

V

220.

221.

222.

VI

223.

224.

225.

I

226.

227.

228.

II

229.

230.

231.

IIIa

232.

233.

234.

IIIb

235.

236.

237.

IVa

238.

239.

240.

IVb

241.

242.

243.

V

244.

245.

246.

VI

247.

248.

249.

I

250.

251.

252.

II

253.

254.

255.

III

256.

257.

258.

VI

259.

260.

261.

V

262.

263.

264.

VI

265.

266.

267.

I

268.

269.

270.

II

271.

272.

273.

IIIa

274.

275.

276.

III

277.

278.

279.

IIIb

280.

281.

282.

IVa

283.

284.

285.

IV

286.

287.

288.

IVb

289.

290.

291.

V

292.

293.

294.

VI

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

E.8. Rowy- grunty orne

E.9. Rowyłąki i pastwiska

E.10. Grunty zadrzewione
i zakrzewione położone na użytkach rolnych

E.11. Użytki rolne
bez oznaczenia klasy
gleboznawczej
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Rowy
Gr. pod stawami
niezarybionymi

E.12. Grunty pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
E.13. Grunty pod stawami zarybionymi-inne
gatunki ryb
RAZEM:
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313.

OGÓLNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH W HEKTARACH
(Suma poz. 310,311,312)

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)
315.
314.

Liczba załączników IW-1

Załącznik ZR-1/B składany (zaznaczyć właściwy

kwadrat)

__

 tak

 nie

H. OSWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
316. Imię
318. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

317. Nazwisko
319. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Data

Podpis i pieczęć osoby sprawdzającej informację

_ _-_ _-_ _ _ _
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1. Pieczęć firmowa składającego deklarację

DR-1

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/223/09
Rady Miasta Żary
z dnia 26 listopada 2009r

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
2.

na
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

……………………………………..

rok

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006, Nr 136, poz 969, ze zmianami)
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do
przepisów o ubezpieczeniu społecznym roliników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ
na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Miasta Żary
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

C. DANE PODATNIKA

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego

osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)



1. osoba fizyczna





2. osoba
prawna

3. jednostka organizacyjna



4. spółka nie posiadająca osobowości
prawnej

6. Nazwa pełna */ Nazwisko, imię, data urodzenia **

7. Nazwa skrócona * / Imię ojca, imię matki **
8. NIP

9. PESEL **

10. REGON

11. Nr KRS

12.PKD

C.2. ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMELDOWANIA
13. Kraj

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Numer domu / Numer lokalu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

C.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż adres siedziby)
22. Kraj

23. Województwo

24. Powiat

25. Gmina

26. Ulica

27. Numer domu / Numer lokalu

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

30. Poczta
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D. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

2

(zaznaczyć właściwy kwadrat) Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korekta informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja
podatkowa.

31. Okoliczności:
 1. deklaracja składana w terminie do 15-go stycznia roku podatkowego
 2. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
 3. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego
 4. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby
 5. korekta deklaracji rocznej- obowiązuje za okres………………………………………..
E. DANE DOTYCZACE UŻYTKÓW ROLNYCH
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia
w ha

Przelicznik

Powierzchnia w ha
przeliczeniowych

I

32.

1,80

33.

II

34.

1,65

35.

IIIa

36.

1,50

37.

IIIb

38.

1,25

39.

IVa

40.

1,00

41.

IVb

42.

0,75

43.

V

44.

0,30

45.

VI

46.

0,15

47.

I

48.

1,60

49.

II

50.

1,35

51.

III

52.

1,15

53.

VI

54.

0,70

55.

V

56.

0,20

57.

VI

58.

0,15

59.

I

60.

1,80

61.

II

62.

1,65

63.

IIIa

64.

1,50

65.

IIIb

66.

1,25

67.

IVa

68.

1,00

69.

IVb

70.

0,75

71.

V

72.

0,30

73.

VI

74.

0,15

75.

E.1. Grunty orne

E.2. Łąki i pastwiska

E.3. Grunty rolne zabudowanegrunty orne

(Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1m kw.)

1. w przypadku zaznaczenia poz. 1 podatnik wypełnia załącznik ZN-1/A dla wszystkich posiadanych nieruchomości
2. w przypadku zaznaczenia poz. 2,3 i 5 podatnik wypełnia załącznik ZN-1/A tylko w zakresie nieruchomości, co do których obowiązek
podatkowy powstał, wygasł lub złożona wcześniej deklaracja została wypełniona nieprawidłowo
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76.

1,60

77.

II

78.

1,35

79.

III

80.

1,15

81.

VI

82.

0,70

83.

V

84.

0,20

85.

VI

86.

0,15

87.

I

88.

1,80

89.

II

90.

1,65

91.

III. IIIa

92.

1,50

93.

IIIb

94.

1,25

95.

IV, IVa

96.

1,00

97.

IVb

98.

0,75

99.

V

100.

0,30

101.

VI

102.

0,15

103.

E.5. Sady

Powierzchnia
w ha
I
II
IIIa
E.6. Grunty pod stawami
niezarybionymigrunty orne

IIIb
IVa
IVb
V
VI
I
II

E.7. Grunty pod stawami
niezarybionymiłąki i pastwiska

Poz. 1933

III
VI
V
VI

104.
106.
108.
110.
112.
114.
116.
118.
120.
122.
124.
126.
128.
130.

Przelicznik
1,80
1,65
1,50
1,25
1,00
0,75
0,30
0,15
1,60
1,35
1,15
0,70
0,20
0,15

Powierzchnia w ha
przeliczeniowych
105.
107.
109.
111.
113.
115.
117.
119.
121.
123.
125.
127.
129.
131.
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132.

1,80

133.

II

134.

1,65

135.

IIIa

136.

1,50

137.

IIIb

138.

1,25

139.

IVa

140.

1,00

141.

IVb

142.

0,75

143.

V

144.

0,30

145.

VI

146.

0,15

147.

I

148.

1,60

149.

II

150.

1,35

151.

III

152.

1,15

153.

VI

154.

0,70

155.

V

156.

0,20

157.

VI

158.

0,15

159.

I

160.

1,80

1,60

161.

II

162.

1,65

1,35

163.

IIIa

164.

1,50

-

165.

III

166.

-

1,15

167.

IIIb

168.

1,25

-

169.

IVa

170.

1,00

-

171.

IV

172.

-

0,70

173.

IVb

174.

0,75

-

175.

0,30

0,20

0,15

0,15

E.8. Rowy- grunty orne

E.9. Rowyłąki i pastwiska

E.10. Grunty zadrzewione
i zakrzewione położone na użytkach rolnych

V
VI
E.11. Użytki rolne bez
oznaczenia klasy
gleboznawczej

Poz. 1933

Rowy

Gr. pod stawami
niezarybionymi
E.12. Grunty pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
E.13. Grunty pod stawami zarybionymi- inne
gatunki ryb

176.
178.
180.
182.
184.

1,00

186.

177.
179.
181.
183.
185.
187.

0,20

E.14. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSP.ROLNE
Powierzchnia w ha (suma z części od E.1. do E.13.)
Powierzchnia w ha przeliczeniowych (suma z części od E.1. do
E.13)
Powierzchnia w ha przeliczeniowych stanowiących podstawę do
opodatkowania (suma z części: E.1., E.2., E.3., E.4., E.5., E.6., E.7.,
E.8., E.9., E.12. i E.13. minus powierzchnie gruntów przeliczeniowych
klas V i VI)

188.

ha

189.

ha
190.

ha

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 137

– 8243 –

Poz. 1933

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH
Łączna powierzchnia w ha przeliczeniowych- powierzchnia z poz.

191.

ha

190
192.

Stawka podatku
Kwota podatku (w pełnych złotych)
194.

Kwota I raty

zł
195.

Kwota II raty

zł

193.

zł

zł
196.

Kwota III raty

zł
197.

Kwota IV raty

zł

G. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Łączna powierzchnia w ha (suma z części: E.1., E.2., E.3., E.4., E.5., E.6.,

198.

E.7., E.8., E.9., E.12. i E.13. minus powierzchnie gruntów przeliczeniowych
klas V i VI)

199.

Stawka podatku

201.

zł

Kwota III raty

202.

Kwota II raty

zł

200.

Kwota podatku (w pełnych złotych)
Kwota I raty

ha

zł
203.

zł
204.

Kwota IV raty
zł
zł
Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości- wg zadeklarowanych powyżej rat miesięcznych należy
wpłacić bez wezwania w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca- na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarach- Bank Zachodni WBK S.A. 91 1090 2561 0000 0006 4200 0089
F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)
206. Załącznik ZR-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat)
205. Liczba załączników ZR-1/A


tak



nie

H. OSWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
207. Imię

208. Nazwisko

209. Data wypełnienia

210. Telefon kontaktowy

211. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Data

Podpis i pieczęć osoby sprawdzającej informację

_

_-_ _-_ _

_ _
Pouczenie

W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2002r. Nr 110, poz. 968 ze zmianami).
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1. Nr ewidencyjny

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVI/223/09
Rady Miasta Żary
z dnia 26 listopada 2009r

L-

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

IL-1

2.

na
Podstawa
prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

……………………………………..

rok

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

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Miasta Żary

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korekta informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja
podatkowa.

 1. informacja składana po raz pierwszy

 2. korekta uprzednio złożonej informacji

C. DANE PODATNIKA/ PODATNIKÓW
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Nazwisko

5. Imię

6. Data urodzenia
8. NIP

7. Imię ojca, imię matki,
9. PESEL

10. REGON

11.PKD

C.2. ADRES ZAMELDOWANIA
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Numer domu / Numer lokalu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta

C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (wykazuje się jeżeli jest inny niż adres zameldowania)
21. Kraj

22. Województwo

23. Powiat

24. Gmina

25. Ulica

26. Numer domu / Numer lokalu

27. Miejscowość

28. Kod pocztowy

29. Poczta

C.4. DANE IDENTYFIKACYJNE
30. Nazwisko
32. Data urodzenia
34. NIP

31. Imię
33. Imię ojca, imię matki,
35. PESEL

36. REGON

37.PKD
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C.5. ADRES ZAMELDOWANIA
38. Kraj

39. Województwo

40. Powiat

41. Gmina

42. Ulica

43. Numer domu / Numer lokalu

44. Miejscowość

45. Kod pocztowy

46. Poczta

C.6 ADRES DO KORESPONDENCJI (wykazuje się jeżeli jest inny niż adres zameldowania)
47. Kraj

48. Województwo

49. Powiat

50. Gmina

51. Ulica

52. Numer domu / Numer lokalu

53. Miejscowość

54. Kod pocztowy

55. Poczta

D. DANE O NIERUCHOMOSCIACH LEŚNYCH PODLEGAJACYCH OPODATKOWANIU

_ _-_ _-_ _ _ _

D. 1. DATA NABYCIA – ZBYCIA
D. 2. POŁOŻENIE NIERUCHOMOSCI
56.

68-200 ŻARY

57.

ULICA

D. 3. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
58. Rodzaj własności


59. Rodzaj posiadania samoistnego


1. własność



2. współwłasność

60. Rodzaj użytkowania




1. posiadanie

2. współposiadanie

61. Rodzaj posiadania zależnego (dzierżawca, najemca)


1. użytk. wieczyste



2. współużytkowanie



1. posiadanie

2. współposiadanie

D. 4. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK
Identyfikatory wykazuje się, jeżeli zostały nadane.
62. Działka

63. Identyfikatory

64. Powierzchnia

65. Działka

66. Identyfikatory

67. Powierzchnia

68. Działka

69. Identyfikatory

70. Powierzchnia

D. 5. KSIEGA WIECZYSTA
71. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

72. Nazwa sądu

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (niepodlegających zwolnieniu)

Powierzchnia w ha (z dokładnością do

Rodzaj lasu

1m2)
73.

1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody

74.

3. Lasy wchodzące w skład parków narodowych

75.

4. Lasy pozostałe (nie wymienione w punkcie 1, 2,3)

76.

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)

Liczba załączników IW-1
____
77.

78. Załącznik

 tak

ZL-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 nie
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G OSWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
79. Imię
81. Data wypełnienia

80. Nazwisko
82. Telefon kontaktowy

83. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Data

Podpis i pieczęć osoby sprawdzającej informację

_ _-_ _-_ _ _ _

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 137

– 8247 –

Poz. 1933

1. Pieczęć firmowa składającego deklarację

DL-1

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVI/223/09
Rady Miasta Żary
z dnia 26 listopada 2009r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
2.

na
Podstawa
prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

……………………………………..

rok

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682, ze zmianami)
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Miasta Żary
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

C. DANE PODATNIKA

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego

osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)



1. osoba fizyczna





2. osoba
prawna

3. jednostka organizacyjna



4. spółka nie posiadająca osobowości
prawnej

6. Nazwa pełna */ Nazwisko, imię, data urodzenia **

7. Nazwa skrócona * / Imię ojca, imię matki **
8. NIP

9. PESEL **

10. REGON

11. Nr KRS

12.PKD

C.2. ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMELDOWANIA
13. Kraj

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Numer domu / Numer lokalu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

C.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż adres siedziby)
22. Kraj

23. Województwo

24. Powiat

25. Gmina

26. Ulica

27. Numer domu / Numer lokalu

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

30. Poczta

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 137

– 8248 –

Poz. 1933

D. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

3

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

31. Okoliczności:
 1. deklaracja składana w terminie do 15-go stycznia roku podatkowego
 2. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
 3. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego
 4. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby
 5. korekta deklaracji rocznej- obowiązuje za okres………………………………………..
E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (niepodlegających zwolnieniu)

Stawka podatku

Powierzchnia
w ha fizycznych

Wyszczególnienie

podana z dokł. 0,0001 ha

1
1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzące w
skład rezerwatów przyrody
3. Lasy wchodzące w
skład parków narodowych
4. Lasy pozostałe

0,220m3 drewna x cena
drewna
(podana bez zaokrągleń)

3

Podatek w zł

3

4

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

(nie wymienione w punkcie
1,2,3)

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków (...) zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50
groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
44.

Kwota podatku (suma z poz. 34,37,40,43)

zł

(zaokrąglić do pełnych złotych)

Kwota I raty
Kwota II raty
Kwota III raty
Kwota IV raty
Kwota V raty
Kwota VI raty

45.

zł
46.

zł
47.

zł
48.

zł
49.

zł
50.

zł

Kwota VII raty
Kwota VIII raty
Kwota IX raty
Kwota X raty
Kwota XI raty
Kwota XII raty

Łączna kwota podatku po korekcie (suma miesięcznych rat)

51.

zł
52.

zł
53.

zł
54.

zł
55.

zł
56.

zł
57.

zł

Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości- wg zadeklarowanych powyżej rat miesięcznych należy wpłacić bez wezwania w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca- na rachunek
Urzędu Miejskiego w Żarach- Bank Zachodni WBK S.A. 91 1090 2561 0000 0006 4200 0089
G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)
59.
58.

Liczba załączników ZL-1/A

____

Załącznik ZL-1/B składany (zaznaczyć właściwy

kwadrat)

 tak

 nie

1. w przypadku zaznaczenia poz. 1 podatnik wypełnia załącznik ZN-1/A dla wszystkich posiadanych nieruchomości
2. w przypadku zaznaczenia poz. 2,3 i 5 podatnik wypełnia załącznik ZN-1/A tylko w zakresie nieruchomości, co do których obowiązek
podatkowy powstał, wygasł lub złożona wcześniej deklaracja została wypełniona nieprawidłowo
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H OSWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
60. Imię
62. Data wypełnienia

61. Nazwisko
63. Telefon kontaktowy

64. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Data

Podpis i pieczęć osoby sprawdzającej informację

_ _-_ _-_ _ _ _

Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2002r. Nr 110, poz. 968 ze zmianami).
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1. Nr ewidencyjny

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVI/223/09
Rady Miasta Żary
z dnia 26 listopada 2009r

ŁIŁ-1

INFORMACJA W SPRAWIE ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO
2.

na

Podstawa
prawna:

Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

……………………………………..

rok

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006, Nr 121, poz 844, ze zmianami)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. , Nr 200, poz 1682, ze zmianami)
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006, Nr 136, poz 969, ze zmianami)
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśniecie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Miasta Żary

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korekta informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja
 1. informacja składana po raz pierwszy
 2. korekta uprzednio złożonej informacji
podatkowa.

C. DANE PODATNIKA/ PODATNIKÓW
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Nazwisko

5. Imię

6. Data urodzenia
8. NIP

7. Imię ojca, imię matki,
9. PESEL

10. REGON

11.PKD

C.2. ADRES ZAMELDOWANIA
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Numer domu / Numer lokalu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta

C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (wykazuje się jeżeli jest inny niż adres zameldowania)
21. Kraj

22. Województwo

23. Powiat

24. Gmina

25. Ulica

26. Numer domu / Numer lokalu

27. Miejscowość

28. Kod pocztowy

29. Poczta

C.4. DANE IDENTYFIKACYJNE
30. Nazwisko

31. Imię

32. Data urodzenia
34. NIP

33. Imię ojca, imię matki,
35. PESEL

36. REGON

37.PKD

C.5. ADRES ZAMELDOWANIA
38. Kraj

39. Województwo

40. Powiat

41. Gmina

42. Ulica

43. Numer domu / Numer lokalu

44. Miejscowość

45. Kod pocztowy

46. Poczta
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C.6 ADRES DO KORESPONDENCJI (wykazuje się jeżeli jest inny niż adres zameldowania)
47. Kraj

48. Województwo

49. Powiat

50. Gmina

51. Ulica

52. Numer domu / Numer lokalu

53. Miejscowość

54. Kod pocztowy

55. Poczta

D. DANE O NIERUCHOMOSCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
OPODATKOWANIU

_ _-_ _-_ _ _ _

D. 1. DATA NABYCIA – ZBYCIA
D. 2. POŁOŻENIE NIERUCHOMOSCI
56.

68-200 ŻARY

57.

ULICA

D. 3. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
58. Rodzaj własności


1. własność

59. Rodzaj posiadania samoistnego


2. współwłasność

60. Rodzaj użytkowania


1. użytk. wieczyste





1. posiadanie

2. współposiadanie

61. Rodzaj posiadania zależnego (dzierżawca, najemca)


2. współużytkowanie





1. posiadanie

2. współposiadanie

E. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI
Identyfikatory wykazuje się, jeżeli zostały nadane.
62. Działki

63. Identyfikatory

64. Powierzchnia

65. Budynki

66. Identyfikatory

67. Powierzchnia

68. Lokale

69. Identyfikatory

70. Powierzchnia

F. KSIEGA WIECZYSTA
71. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

72. Nazwa sądu

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
G. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJACYCH
ZWOLNIENIU
G.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1m kw.)
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

73.

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

74.

m2
m2
75.

3. pozostałe grunty,

m2
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G.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości
ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
76.

m2

1. mieszkalnych – ogółem
77.

w tym kondygnacji o
wysokości

m2

- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
78.

m2

- powyżej 2,20 m

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej ogółem

79.

m2
80.

w tym kondygnacji o
wysokości

m2

- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
81.

m2

- powyżej 2,20 m

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

82.

m2
83.

w tym kondygnacji o
wysokości

m2

- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
84.

m2

- powyżej 2,20 m

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

85.

m2
86.

m2
87.

m2
88.

m2

5. pozostałych ogółem- GARAŻ
89.

w tym kondygnacji o
wysokości

m2

- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
90.

m2

- powyżej 2,20 m
91.

m2

6. pozostałych ogółem- POMIESZCZENIA GOSPODARCZE
w tym kondygnacji o
wysokości

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

92.

m2
93.

- powyżej 2,20 m

m2

G.3. BUDOWLE
budowle

94.

(o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych)

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)
95. Załącznik

 tak

ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 nie

zł
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PODATEK LEŚNY
I. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK
Identyfikatory wykazuje się, jeżeli zostały nadane.
96. Działka

97. Identyfikatory

98. Powierzchnia

99. Działka

100. Identyfikatory

101. Powierzchnia

102. Działka

103. Identyfikatory

104. Powierzchnia

J. KSIEGA WIECZYSTA
105. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

106. Nazwa sądu

K. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (niepodlegających zwolnieniu)

Rodzaj lasu
1. Lasy ochronne

Powierzchnia w ha (z dokładnością do
1m2)
107.

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody

108.

3. Lasy wchodzące w skład parków narodowych

109.

4. Lasy pozostałe (nie wymienione w punkcie 1, 2,3)

110.

L. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)
111. Załącznik

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

 tak

 nie

PODATEK ROLNY
M. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK (wykazuje się, jeżeli zostały nadane)
112. Działka

113. Identyfikatory

114. Powierzchnia

115. Działka

116. Identyfikatory

117. Powierzchnia

118. Działka

119. Identyfikatory

120. Powierzchnia

N. KSIEGA WIECZYSTA
121. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

1222. Nazwa sądu
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O. DANE DOTYCZACE UŻYTKÓW ROLNYCH

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków
I
II
IIIa
IIIb
O.1. Grunty orne
IVa
IVb
V
VI
I
II
III
O.2. Łąki i pastwiska
VI
V
VI
I
II
IIIa
O.3. Grunty rolne zabudowanegrunty orne

IIIb
IVa
IVb
V
VI

(Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1m2)
123.

124.

125.

Dz. Nr

Dz. Nr

Dz. Nr

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.
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II

O.4. Grunty rolne zabudowanełąki i pastwiska

III
VI
V
VI
I
II
III. IIIa
IIIb

O.5. Sady
IV, IVa
IVb
V
VI
I
II
IIIa
O.6. Grunty pod stawami niezarybionymigrunty orne

IIIb
IVa
IVb
V
VI
I
II

O.7. Grunty pod stawami niezarybionymiłąki i pastwiska

III
VI
V
VI

Poz. 1933
192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.
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II
IIIa
IIIb

O.8. Rowy- grunty orne
IVa
IVb
V
VI
I
II
III

O.9. Rowyłąki i pastwiska

VI
V
VI
I
II
IIIa
III

O.10. Grunty zadrzewione
i zakrzewione położone na użytkach rolnych

IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI

O.11. Użytki rolne
bez oznaczenia klasy
gleboznawczej

Rowy
Gr. pod stawami
niezarybionymi

O.12. Grunty pod stawami zarybionymi łososiem,
trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
O.13. Grunty pod stawami zarybionymi- inne gatunki ryb
RAZEM:

Poz. 1933
276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

288.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

349.

350.

351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

OGÓLNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH W HEKTARACH

363.

(Suma poz. 310,311,312)

P. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)
365. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy
364. Liczba załączników IW-1

__

kwadrat)

 tak

 nie
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R. OSWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
366. Imię
368. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

367. Nazwisko
369. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego

S. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Data

Podpis i pieczęć osoby sprawdzającej informację

_ _-_ _-_ _ _ _
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1. Pieczęć firmowa składającego dekla-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVI/223/09
Rady Miasta Żary
z dnia 26 listopada 2009r.

rację

ZN-1/A

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy
podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić
odrębne załączniki.

2. Nr załącznika

_
_

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do

 deklaracji DN-1

B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)


1. osoba fizyczna



2. osoba
prawna



3. jednostka organizacyjna



4. spółka nie posiadająca osobowości
prawnej

5. Nazwa pełna
6. Nazwa skrócona
7. NIP

8. PESEL

9. REGON

10. KRS

11. PKD

C. DANE O NIERUCHOMOSCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
OPODATKOWANIU

_ _-_ _-_ _ _ _

C. 1. DATA NABYCIA – ZBYCIA
C. 2. POŁOŻENIE NIERUCHOMOSCI
12.

68-200 ŻARY

13.

ULICA ……………………………………………………………………………….

C. 3. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
14. Rodzaj własności


1. własność

15. Rodzaj posiadania samoistnego


2. współwłasność

16. Rodzaj użytkowania


1. użytk. wieczyste



1. posiadanie



2. współposiadanie

17. Rodzaj posiadania zależnego (dzierżawca, najemca)


2. współużytkowanie



1. posiadanie



C. 4. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI
Identyfikatory wykazuje się, jeżeli zostały nadane
18. Działki

19. Identyfikatory

20. Powierzchnia

21. Budynki

22. Identyfikatory

23. Powierzchnia

24. Lokale

25. Identyfikatory

26. Powierzchnia

C. 5. KSIĘGA WIECZYSTA
27. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

28. Nazwa sądu

2. współposiadanie
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Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVI/223/09
Rady Miasta Żary
z dnia 26 listopada 2009r.

ZN-1/B

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



C. DANE PODATNIKA

deklaracji DN-1



informacji IN- 1

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą

fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
2.

Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 1. osoba fizyczna



2. osoba prawna



 3. jednostka organizacyjna

4. spółka nie posiadająca osobowości prawnej

3. Nazwa pełna * / Nazwisko **

4. Nazwa skrócona * / Imię **

D. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB
UCHWAŁY RADY GMINY
Budynki lub ich
części
powierzchnia
użytkowa w m2

Grunty
powierzchnia
w m2

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

5.

Art. 7 ust. 1 pkt 3 – budynki, budowle i zajęte pod
nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk
użytku publicznego
Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich
części:
a) służące wyłącznie działalności leśnej i rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych,
służące wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych
produkcji rolnej
Art. 7 ust. 1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części
zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia
statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w
zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki,
kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży

10.

7.

Budowle wartość
w zł
6.

8.

9.

11.

13.

14.

15.

12.
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16.

17.

18.

19.

Grunty
powierzchnia
w m2

Tytuł prawny zwolnienia
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
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
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

20.

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

26.

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

27.

Budynki lub ich
części
powierzchnia użytkowa w m2

21.

Budowle wartość
w zł
22.

23.

24.

25.

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

28.

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

29.

30.

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

31.

32.

33.

Art. 7 ust. 2 pkt 1 – uczelnie, zwolnienie nie dotyczy
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

34.

35.

36.

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

37.

38.

39.

Art. 7 ust. 2 pkt 3 – placówki naukowe PAN; zwolnienie
nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na
działalność gospodarczą
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 nie
będących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub
zakłady aktywności zawodowej

40.

41.

42.

43.

44.

45.

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

46.

47.

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

48.

49.
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Art.10 ust.1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. - o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188 poz.1840) – grunty, budowle i
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie strefy na podstawie zezwolenia.

50.

51.

52.

Art.7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na
podstawie Uchwały Rady Miasta

53.

54.

55.

Art. 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz.
1484 – „przedsiębiorców o statusie centrum badawczorozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w
ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 1484)
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na
cele prowadzonych badań i prac rozwojowych”.

56.

57.

58.

Inne zwolnienia

59.

60.

61.
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1. Pieczęć firmowa składającego dekla-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXVI/223/09
Rady Miasta Żary
z dnia 26 listopada 2009r.

rację

ZR1/A

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

Załącznik ZR-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku,
gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy
wypełnić odrębne załączniki.

2. Nr załącznika

__

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do

 deklaracji DR-1

B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)


1. osoba fizyczna



2. osoba
prawna



3. jednostka organizacyjna



4. spółka nie posiadająca osobowości prawnej

5. Nazwa pełna

6. Nazwa skrócona
7. NIP

8. PESEL

9. REGON

10. KRS

11. PKD

C. DANE O NIERUCHOMOSCIACH ROLNYCH PODLEGAJACYCH OPODATKOWANIU

_ _-_ _-_ _ _ _

C. 1. DATA NABYCIA – ZBYCIA
C. 2. POŁOŻENIE NIERUCHOMOSCI
12.

68-200 ŻARY

13.

ULICA ……………………………………………………………………………….

C. 3. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
14. Rodzaj własności


1. własność

15. Rodzaj posiadania samoistnego


2. współwłasność

16. Rodzaj użytkowania


1. użytk. wieczyste



1. posiadanie



2. współposiadanie

17. Rodzaj posiadania zależnego (dzierżawca, najemca)


2. współużytkowanie



1. posiadanie



2. współposiadanie

C. 4. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK
Identyfikatory wykazuje się, jeżeli zostały nadane
18. Działka

19. Identyfikator

20. Powierzchnia

C. 5. KSIEGA WIECZYSTA
22. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

23. Nazwa sądu

21. Rodzaj gruntu- symbol
użytku
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Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXVI/223/09
Rady Miasta Żary
z dnia 26 listopada 2009r.

ZR-1/B

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM
A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
1. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 deklaracji DR-1
 informacji IR- 1

B. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą

fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
2.

Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 1. osoba fizyczna



2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna



4. spółka nie posiadająca osobowości prawnej

3. Nazwa pełna * / Nazwisko **

4. Nazwa skrócona * / Imię **

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

Tytuł prawny zwolnienia
Art. 12. ust. 1 pkt 1 – użytki rolne klasy V, VI i Viz
Art. 12. ust. 1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach
rolnych
Art. 12. ust. 1 pkt 2 - grunty położone w pasie drogi granicznej
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 nie przekraczającej
100
ha
10. Ulga
W przypadku
korzystania z ulgi, po upływie okresu zwol 75%  50%
nienia (zaznaczyć właściwy kwadrat)

5.

6.

7.

8.

9.

Art. 12. ust. 1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania
nieużytków
12. Ulga
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwol 75%  50%
nienia (zaznaczyć właściwy kwadrat)

11.

Art. 12. ust. 1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub
scalenia
14. Ulga
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwol 75%  50%
nienia (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Art. 12. ust. 1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji
rolnej
Art. 12. ust. 1 pkt 8 - użytki ekologiczne

13.

15.

16.

Dziennik Urzędowy
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Art. 12. ust. 1 pkt 9 - grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia
ludności w wodę
Art. 12. ust. 1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone
w międzywałach
Art. 12. ust. 1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków

Poz. 1933
17.

18.

19.
,

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

20.
,
21.

Art. 12. ust. 2 pkt 1 - uczelnie
,

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

22.

23.
,

Art. 12. ust. 2 pkt 4- prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności
zawodowej w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało
potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub
zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego
zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów
nie będących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej
Art.12 ust.2 pkt 5 – jednostki badawczo-rozwojowe

24.

25.

Art.18 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 1484 – przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca
2005r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Dz.U. Nr 179,
poz.1484), w zakresie przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych
badań i prac rozwojowych.”

26.

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

27.
,
28.

Inne zwolnienia

D. DANE DOTYCZĄCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB
UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny ulgi
29.

Art. 13 ust. 1 – ulga inwestycyjna

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
Art.
13boraz
ust.członków
1 – ulga dla
gruntów
położonych
na terenach
podgórskich
służby
rodzin
tych osób
(zaznaczyć
właściwy
kwadrat) i górskich (zaznaczyć
właściwy kwadrat)

30. Ulga

 60%  40%
31. Ulga

 60%  30%
32.

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

 tak  nie

 tak  nie
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1. Pieczęć firmowa składającego dekla-

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXVI/223/09
Rady Miasta Żary
z dnia 26 listopada 2009r

rację

ZL1/A

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

Załącznik ZL-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku,
gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy
wypełnić odrębne załączniki.

2. Nr załącznika

__

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do

 deklaracji DL-1

B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)


1. osoba fizyczna



2. osoba
prawna



3. jednostka organizacyjna



4. spółka nie posiadająca osobowości prawnej

5. Nazwa pełna

6. Nazwa skrócona
7. NIP

8. PESEL

9. REGON

10. KRS

11. PKD

C. DANE O NIERUCHOMOSCIACH ROLNYCH PODLEGAJACYCH OPODATKOWANIU

_ _-_ _-_ _ _ _

C. 1. DATA NABYCIA – ZBYCIA
C. 2. POŁOŻENIE NIERUCHOMOSCI
12.

68-200 ŻARY

13.

ULICA ……………………………………………………………………………….

C. 3. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
14. Rodzaj własności

16.

1. własność

15. Rodzaj posiadania samoistnego


2. współwłasność



1. posiadanie

17. Rodzaj

Rodzaj użytkowania



2. współposiadanie

posiadania zależnego (dzierżawca,

najemca)


1. użytk. wieczyste



2. współużytkowanie



1. posiadanie



2. współposiadanie

C. 4. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK
Identyfikatory wykazuje się, jeżeli zostały nadane
18. Działka

19. Identyfikator

20. Powierzchnia

C. 5. KSIEGA WIECZYSTA
21. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

22. Nazwa sądu
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Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXVI/223/09
Rady Miasta Żary
z dnia 26 listopada 2009r.

ZL-1/B

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

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



B. DANE PODATNIKA

deklaracji DL-1
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną



informacji IL- 1
** - dotyczy podatnika będącego osobą

fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
2.

Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 1. osoba fizyczna



2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna



4. spółka nie posiadająca osobowości prawnej

3. Nazwa pełna * / Nazwisko **

4. Nazwa skrócona * / Imię **

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

Powierzchnia w ha
5.
6.
7.
8.

Art.7 ust.2 pkt 2 - szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady
odpowiednio z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości
szkolnych
Art.7 ust.2 pkt 3 - placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk

9.

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

11.

Art.7 ust.2 pkt 5 - jednostki badawczo-rozwojowe
Art.7. ust.2 pkt 6 - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym
na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz.1484) w zakresie przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie przez nich badań i prac rozwojowych

10.

12.
13.
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Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXVI/223/09
Rady Miasta Żary
z dnia 26 listopada 2009r

IW-1

INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH

A. DANE ADRESOWE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
1. Miejscowość

2. Nr księgi wieczystej

68-200 ŻARY

KW…………………………….…………….

3. Ulica
…………………………………………………………….…………………………………………………………………….

B. DANE PODATNIKA (WSPÓŁWŁAŚCICIELA)
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Nazwisko

5. Imię

6. Data urodzenia
8. NIP

7. Imię ojca, imię matki,
9. PESEL

10. REGON

11.PKD

B.2. ADRES ZAMELDOWANIA
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Numer domu / Numer lokalu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wykazuje się jeżeli jest inny niż adres zameldowania)
21. Kraj

22. Województwo

23. Powiat

24. Gmina

25. Ulica

26. Numer domu / Numer lokalu

27. Miejscowość

28. Kod pocztowy

29. Poczta

C. DANE PODATNIKA (WSPÓŁWŁAŚCICIELA)
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
30. Nazwisko

31. Imię

32. Data urodzenia
34. NIP

33. Imię ojca, imię matki,
35. PESEL

36. REGON

37.PKD

C.2. ADRES ZAMELDOWANIA
38. Kraj

39. Województwo

40. Powiat

41. Gmina

42. Ulica

43. Numer domu / Numer lokalu

44. Miejscowość

45. Kod pocztowy

46. Poczta

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 137

– 8268 –

Poz. 1933

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wykazuje się jeżeli jest inny niż adres zameldowania)
47. Kraj

48. Województwo

49. Powiat

50. Gmina

51. Ulica

52. Numer domu / Numer lokalu

53. Miejscowość

54. Kod pocztowy

55. Poczta

D. DANE PODATNIKA (WSPÓŁWŁAŚCICIELA)
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
56. Nazwisko

57. Imię

58. Data urodzenia
60. NIP

59. Imię ojca, imię matki,
61. PESEL

62. REGON

63. PKD

D.2. ADRES ZAMELDOWANIA
64. Kraj

65. Województwo

66. Powiat

67. Gmina

68. Ulica

69. Numer domu / Numer lokalu

70. Miejscowość

71. Kod pocztowy

72. Poczta

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wykazuje się jeżeli jest inny niż adres zameldowania)
73. Kraj

74. Województwo

75. Powiat

76. Gmina

77. Ulica

78. Numer domu / Numer lokalu

79. Miejscowość

80. Kod pocztowy

81. Poczta

E. DANE PODATNIKA (WSPÓŁWŁAŚCICIELA)
E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
82. Nazwisko

83. Imię

84. Data urodzenia
86. NIP

85. Imię ojca, imię matki,
87. PESEL

88. REGON

89. PKD

E.2. ADRES ZAMELDOWANIA
90. Kraj

91. Województwo

92. Powiat

93. Gmina

94. Ulica

95. Numer domu / Numer lokalu

96. Miejscowość

97. Kod pocztowy

98. Poczta

E.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wykazuje się jeżeli jest inny niż adres zameldowania)
99. Kraj

100. Województwo

101. Powiat

102. Gmina

103. Ulica

104. Numer domu / Numer lokalu

105. Miejscowość

106. Kod pocztowy

107. Poczta
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UCHWAŁA NR XXXVI/270/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 26 listopada 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok
2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 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 następuję:
§ 1. § 2 uchwały Rady Miejskiej w Żarach
Nr XXXV/193/09 z dnia 29 października 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień
z podatku od nieruchomości na rok 2010, otrzymuje
brzmienie:
„§ 2. 1 Zwalnia się z podatku od nieruchomości
grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
1) wykorzystywane na potrzeby statutowej działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej,
sportu i pomocy społecznej;

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą gruntów, budynków lub ich części oraz
budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1 a ust. 1
pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.”
§ 2. W pozostałym zakresie pozostaje w mocy
uchwała Rady Miejskiej w Żarach Nr XXXV/193/09
z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2010.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla

2) przeznaczone na prowadzenie cmentarza.
19 34
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1935
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UCHWAŁA NR XXXVII/464/2009
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 27 listopada 2009r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/461/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 września 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5
ust. 1 i 3, 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. W uchwale Nr XXXVI/461/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 września 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
wprowadza się następujące zmiany:
1. Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą daty podjęcia uchwały, datę „30 września
2009r.” zastępuje się datą „30 października
2009r.”

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:
„Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7
ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane w zakresie organizowania oraz
prowadzenia działalności: edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej,
upowszechniania
kultury oraz kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.

Poz. 1935, 1936

§ 4. Uchwała podlega ponadto podaniu do wiadomości publicznej w gazecie lokalnej „Wiadomości
Gubińskie” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gubinie.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny
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UCHWAŁA NR LIII/321/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5
ust. 1 i ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

użytkowej;
2) od budowli - 2% ich wartości;
3) od gruntów:
a)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów budynków - 0,60zł, od 1m2 powierzchni,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38zł,
od 1ha powierzchni,

c)

pozostałych - 0,09zł, od 1m2 powierzchni,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego.

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych - 0,49zł, od 1m powierzchni
użytkowej,

b)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 16,83zł, od 1m2
powierzchni użytkowej,

c)

d)

e)

f)
19 36
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zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,84zł, od 1m2
powierzchni użytkowej,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 3,46zł, od 1m2 powierzchni
użytkowej,
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 1,00zł, od
1m2 powierzchni użytkowej,
pozostałych - 5,62zł, od 1m2 powierzchni

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/209/08 Rady
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2009.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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UCHWAŁA NR LIII/322/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportu na
terenie Gminy Nowa Sól - Miasto wynoszą rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 550,00zł,

b)

powyżej 5,5
- 600,00zł,

c)

powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 800,00zł,

d)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.100,00zł;

tony

do

7

ton

włącznie

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton,
w zależności od ilości osi, dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a)

od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.000,00zł;

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, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do

uchwały;
5) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a)

mniejszej niż 30 miejsc – 1.050,00zł,

b)

równej lub
– 1.480,00zł;

wyższej

niż

30

miejsc

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
stawka podatku wynosi 300,00zł;
7) od naczepy i naczep, które łącznie z pojazdami
silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określa załącznik Nr 3 do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/210/08 Rady
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na rok 2009.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/322/09
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 27 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

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1.504,00
1.513,00
1.522,00
1.530,00
Trzy osie
1.504,00
1.513,00
1.522,00
1.530,00
1.547,00
1.564,00
Cztery osie i więcej
1. 530,00
1.547,00
1.564,00
1.962,00
1.962,00

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

z zaw1eszeniem pneumatyc
inne systemy zawieszenia
1.770,00
1.780,00
1.790,00
1.800,00
1.770,00
1.780,00
1.790,00
1.800,00
1.820,00
1.840,00
1.800,00
1.820,00
1.840,00
2.452,80
2.480,00
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII/322/09
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 27 listopada 2009r.

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

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1.275,00
1.292,00
1.318,00
1.647,00
Trzy osie i więcej
1.465,00
1.722,00

nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

z zaw1eszeniem pneumatyc
inne systemy zawieszenia
1.500,00
1.520,00
1.550,00
1.959,00
1.722,00
2.576,00
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Poz. 1937, 1938
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIII/322/09
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 27 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, 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)

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem uznanym za równoważne
Jedna oś
425,00
468,00
510,00
Dwie osie
510,00
723,00
850,00
1.150,00
Trzy osie i więcej
807,00
950,00

nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

z zaw1eszeniem pneumatyc
inne systemy zawieszenia
500,00
550,00
600,00
600,00
850,00
1.292,00
1.719,00
950,00
1.295,00
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UCHWAŁA NR LIII/323/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 18a
ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska wprowadza opłatę od posiadania psów.
§ 2. Ustala się roczną wysokość opłaty od posiadania psów ciążącą na osobach fizycznych:
w wysokości 20,00zł, od każdego posiadanego psa.
§ 3. Termin płatności ustala się do końca kwietnia roku, za który przypada opłata, a w razie urodzenia się psa w późniejszym miesiącu do końca miesiąca, w którym pies ukończył 2 miesiące. Jeżeli pies
urodził się w drugiej połowie roku, opłatę pobiera
się w wysokości 50% ustalonej stawki rocznej.
19 38

§ 4. Wpłaty opłaty dokonuje się w kasie Urzędu
Miejskiego lub bezpośrednio na rachunek bankowy
Gminy Nowa Sól- Miasto.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/221/08 Rady
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania
psów na rok 2009.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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Poz. 1939, 1940

1939
19 39

UCHWAŁA NR LIII/324/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19
pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj.: Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do
sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach,
samochodach i przyczepach za każdy rozpoczęty 1m2 w wysokości - 11,00zł.
§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Do poboru opłaty targowej, wyznacza się inkasentów, w osobach:

§ 1. Opłatę targową pobiera się dziennie.
§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na
targowiskach na terenie miasta Nowej Soli:
1) przy sprzedaży obnośnej z ręki w wysokości
- 2,00zł;
2) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do
sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach,
samochodach i przyczepach za każdy rozpoczęty 1m2 powierzchni w wysokości - 5,00zł.

1) Robert Grygier;
2) Jacek Baranowski;
3) Tomasz Strzeszewski.
3. Rozliczanie inkasenta odbywać się będzie codziennie w Wydziale Finansowo - Budżetowym
Urzędu Miejskiego.

§ 3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
na placu przy osiedlu Kopernika (ZIELENIAK):

4. Inkasent za swoje usługi będzie otrzymywał
wynagrodzenie w wysokości 10% z zainkasowanych
wpływów po miesięcznym rozliczeniu.

1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do
sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach,
samochodach i przyczepach za każdy rozpoczęty 1m2 powierzchni w wysokości - 5,00zł.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVI/211/08 Rady
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2008r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2009.

§ 4. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
na placu przy Cmentarzu Komunalnym w Nowej
Soli przy ul. Wandy i Piaskowej:

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do
sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach,
samochodach i przyczepach za każdy rozpoczęty 1m2 w wysokości - 3,00zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko

§ 5. Przy sprzedaży w innych miejscach nie wymienionych w § 2 - 4, ustala się dzienną opłatę targową:
19 39
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UCHWAŁA NR XLVII/334/09
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 27 listopada 2009r.
ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, udzielenia zwolnień oraz określenia wzorów
formularzy
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 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 5 ust. 1, 2, 3, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach

lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze
zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:
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1) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części - 0,64zł;
2) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej :
a) na terenie miasta - 17,68zł,
b) na terenie wiejskim - 16,79zł;
3) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,09zł;
4) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części:
a) od budynków letniskowych lub ich części –
6,88zł,
b) od pozostałych budynków lub ich części
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego na terenie miasta – 4,64zł,
c) od pozostałych budynków lub ich części
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego na terenie wiejskim – 3,64zł;
5) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,16zł;
6) od rurociągów i przewodów sieci przesyłowej
i rozdzielczej wody, od budowli służących
do odprowadzania i oczyszczania ścieków
– 1,0% wartości;
7) od budowli pozostałych - 2,0% wartości;
8) od 1m2 powierzchni gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków :
a) na terenie miasta - 0,61zł,
b) na terenie wiejskim - 0,49zł;
9) od gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04zł
od 1 ha powierzchni,
b) od 1m2 powierzchni gruntów przeznaczonych
pod budownictwo letniskowe lub używanych
na te cele – 0,39zł,

Poz. 1940
c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
– 0,23zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
rurociągi i przewody sieci przesyłowej i rozdzielczej
wody, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków położone na terenie wiejskim.
§ 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz
spółki niemające osobowości prawnej, jednostki
organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych
Skarbu Państwa a także jednostki organizacyjne
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomości według wzoru formularza DN-1 stanowiącego załącznik
Nr 1 do uchwały.
§ 4. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informację o nieruchomości
i obiektach budowlanych według wzoru formularza
IN-1 stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 5. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz
spółki niemające osobowości prawnej, jednostki
organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych
Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz
osoby fizyczne składają dane o nieruchomościach
według wzoru formularza ZN-1/A stanowiącego
załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 6. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz
spółki niemające osobowości prawnej, jednostki
organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych
Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz
osoby fizyczne składają dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, według wzoru formularza ZN-1/B stanowiącego załącznik
Nr 4 do uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 8. Z dniem 31 grudnia 2009 roku traci moc
Uchwała Nr XXXI/213/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 października 2008 roku
w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od
nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia
2010 roku.
Przewodniczący Rady
Elżbieta Łabędź
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/334/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 listopada 2009r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

DN-1
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XLVII/334/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 listopada 2009 roku

3. Rok

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

Podstawa
prawna:
Składający:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej
będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub
obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla
osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z
wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

Termin
składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Miejsce
składania:

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

Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Ul. Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

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

1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)

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

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

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



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

 2. osoba prawna

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

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

10. Identyfikator REGON

11.a.Identyfikator PKD/EKD

11. Numer PESEL **

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

13. Imię ojca

14. Imię matki

14a. Telefon kontaktowy

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
15. Kraj
18. Gmina
22. Miejscowość

16. Województwo

17. Powiat

19. Ulica

20. Nr domu
23. Kod pocztowy

24. Poczta

21. Nr lokalu
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D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI **
15a. Kraj

18.a.Gmina
22.a.Miejscowość

16.a. Wojewodztwo

17.a.Powiat

19.a. Ulica

20.a.Nr domu
23.a. Kod pocztowy

24.a. Poczta

21.a.Nr
lokalu
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
Podstawa opodatkowania
w m2(ha) z dokładnością
do 1 m2

Kwota podatku
Stawka podatku

1. Związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków na terenie miasta:
2. Związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków na terenie wiejskim:

25.

m2

26.

29.

m2

30.

3. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych

32.

zł,

zł,
0,61

27.

0,49

31.

gr

gr

,

,
ha

33.

4,04

34.
,

4. Grunty przeznaczone pod budownictwo
letniskowe lub używane na te cele

35.

m2

36.

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

38.

m2

39.

0,39

37.

0,23

40.

,

E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

,

,
,
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Kwota podatku

Podstawa opodatkowania
w m2

Stawka podatku
zł,

1. Budynki mieszkalne - ogółem

41.

zł,

42.
m2

w tym

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

kondygnacji - powyżej 2,20 m
o wysokości:
2. Związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz części budynków
mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, teren miasta:
- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
- powyżej 2,20 m

w tym
kondygnacji
o wysokości:
3. Związane
z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz części budynków
mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, teren wiejski:

0,64

,

44.
m2
45.
m2
46.

,
47.

48.

m2

,

17,68

49.
m2

,

,

m2
50.
51.
m2

52.

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

m2
54.

16,79

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

55.

kondygnacji - powyżej 2,20 m
o wysokości: na prowadzenie działalności gospo5. Zajęte
darczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - ogółem

60.

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

64.

kondygnacji - powyżej 2,20 m
o wysokości:
6.Powierzchnia użytkowa budynków letniskowych lub ich części

65.

w tym

gr 43.

53.

,
m2
m2
56.

57.
m2

58.

,

8,09

59.
m2

61.

m2

62.

m2

63.
4,16

,

m2
m2
66.

67.

68.
,

6,88
w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

69.

- powyżej 2,20 m

70.

m2
m2

gr
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7. Pozostałe budynki lub ich części, w tym
zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego na terenie
miasta- ogółem
w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

8. Pozostałe budynki lub ich części, w tym
zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego na terenie
wiejskim - ogółem
w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

– 8280 –
71.

Poz. 1940
72.

73.
,

4,64

74.

75.
76.

77.

78.

,
3,64

79.

80.

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

1. Rurociągi, przewody sieci przesyłowej i
rozdzielczej wody, budowle służace do
odprowadzania i oczyszczania ścieków

81.

2. Budowle pozostałe

84.

Kwota podatku
zł,

Stawka podatku

82.

gr

83.
,

1,0%
85.

86.

zł

,

2,0%

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (w pełnych złotych) ***)

87.
zł

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

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

 tak

 nie

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

91. Nazwisko

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

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

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

94. Data (dzień - miesiąc - rok)

95. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie
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 2005r. Nr 229, poz.1954 z późn. zm.).
1)Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
2) Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/334/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 listopada 2009r.

28. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

29. Nr dokumentu

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XLVII/334/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 roku

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

Podstawa
prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce
składania:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami
samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich
części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub
wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

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

Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Ul. Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
32. 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
33. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
34. Nazwisko
35. Pierwsze imię, drugie imię
36. Identyfikator REGON

9.a Identyfikator PKD/EKD

37. Numer PESEL

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

39. Imię ojca

40. Imię matki

13.a. Telefon kontaktowy

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA
41. Kraj

44. Gmina

42. Województwo

43. Powiat

45. Ulica

48. Miejscowość

46. Nr domu

49. Kod pocztowy

47. Nr lokalu

50. Poczta

D.3 ADRES DO KORESPONDENCJI²
51. a.Kraj
54.a. Gmina
58.a. Miejscowość

52.a. Województwo

53.a. Powiat

55.a. Ulica

56.a. Nr domu

59.a. Kod pocztowy

60.a. Poczta

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

61.

2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków na terenie wiejskim

25.

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

26.

m2
ha

4.Grunty przeznaczone pod budownictwo letniskowe lub używane na te cele

27.

m²

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

62.

m²

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

- ogółem

63.
m2

w tym

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

kondygnacji - powyżej 2,20 m
o wysokości:
2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – ogółem teren miasta

64.
m2
65.
m2
66.
m2

w tym

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

kondygnacji - powyżej 2,20 m
o wysokości:
3. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – ogółem teren wiejski

w tym
kondygnacji
o wysokości:

m2
68.
m2
32.

m2

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

33.

m2

- powyżej 2,20 m

34.

m2

35.

m2

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

w tym

67.

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

kondygnacji - powyżej 2,20 m
o wysokości:
5. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - ogółem

36.
m2
37.
m2
38.
m2

w tym

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

kondygnacji - powyżej 2,20 m
o wysokości:
6.Powierzchnia użytkowa budynków letniskowych lub ich części ogółem

w tym
kondygnacji
o wysokości:

kondygnacji
o wysokości:

kondygnacji
o wysokości:

m2
m2

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

42.

m2

- powyżej 2,20 m

43.

m2

44.

m2

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

45.

m2

- powyżej 2,20 m

46.

m2

8. Pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – ogółem teren wiejski

w tym

m2
40.

41.

7. Pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – ogółem teren miasta

w tym

39.

47.
m2

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

48.

- powyżej 2,20 m

49.

m2
m2
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E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Podstawa opodatkowania w zł
z dokładnością do 1 zł
1.Rurociągi, przewody sieci przesyłowej i rozdzielczej wody, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków

50.

2.Budowle pozostałe

51.

zł

zł

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

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

 tak

 nie

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

55. Nazwisko

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

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

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
58. Uwagi organu podatkowego

59. Data (dzień - miesiąc - rok)

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

60. Podpis przyjmującego formularz
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/334/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 listopada 2009r.

69. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

70. Nr dokumentu

ZN-1/A

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XLVII/334/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 listopada 2009 roku

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na
terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki.

71. Nr załącznika

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

1. deklaracji DN-1

B. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

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

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



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

 2. osoba prawna

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

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

76. Identyfikator REGON

77. Numer PESEL **

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH
OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU
C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
78. Położenie nieruchomości (adres)

C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
79. Rodzaj własności

1. własność

 2. współwłasność

81. Rodzaj użytkowania

1. użytkowanie wieczyste
wieczyste

 2. współużytkowanie

80. Rodzaj posiadania samoistnego

1. posiadanie

82. Rodzaj posiadania zależnego

1. posiadanie

 2. współposiadanie
 2. współposiadanie
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C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI 1)
83. Działki

84. Budynki

85. Lokale

D.4. KSIĘGA WIECZYSTA
86. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

87. Nazwa sądu

1) Identyfikatory wykazuje się, jeżeli zostały nadane.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVII/334/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 listopada 2009r.
88. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Á

89. Nr dokumentu

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XLVII/334/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 listopada 2009 roku

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

1. deklaracji DN-1

B. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

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

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



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

 2. osoba prawna

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

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

94. Identyfikator REGON

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

Grunty
powierzchnia w m2

Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa w
m2

Budowle
wartość w zł

Art.7 ust.1 pkt 1 – budowle wchodzące w skład infrastruktury 96.
kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym
oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:
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
1435 mm.

97.

Art.7 ust.1 pkt 2 – budowle infrastruktury portowej, budowle 98.
infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani
morskich oraz zajęte pod nie grunty
Art.7 ust.1 pkt 2a – grunty, które znajdują się w posiadaniu 100.
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
Art.7 ust.1 pkt 3 – budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na 101.
obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego

99.

102.

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

104.

Art.7 ust.1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na 105.
potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży
Art.7 ust.1 pkt 6 - grunty i budynki wpisane indywidualnie do 107.
rejestru zabytków,
pod warunkiem
ich
utrzymania
i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,
z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej

106.

Tytuł prawny zwolnienia

Grunty
powierzchnia w m2

103.

108.

Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa w
m2

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

109.

110.

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

111.

112.

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

114.

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

115.

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

117.

Budowle
wartość w zł

113.

116.
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i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą

– 8288 –
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118.

119.

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, zgodnie z jej aktem założycielskim.

120.

121.

124.

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

122.

123.

Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

125.

126.

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

127.

128.

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

129.

130.

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

131.

132.

134.

135.

Art.7 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz.1484) w
odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele
prowadzonych badań i prac rozwojowych

136.

137.

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

139.

140.

§ 2 Uchwały Rady Miejskiej – rurociagi i przewody sieci
przesyłowej i rozdzielczej wody , budowle służące do opprowadzania i oczyszczania ścieków położone na terenie wiejskim

133.

138.

54.
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Uchwała Nr XXXII/275/2002 Rady Miejskiej z dnia 8 września
2002 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (uchwała uchylona – zwolnienie dotyczy wydanych na jej
podstawie decyzji)

55.

56.

57.

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;

58.

59.

60.

Inne zwolnienia , przyznane na podstawie odrębnych ustaw

61.

62.

63.

19 40

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

1941
19 4 1

UCHWAŁA NR XLVII/335/09
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek rolny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 6a, ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136,
poz. 969 ze zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne,
w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej,
jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości
Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych są obowiązane składać organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny według
wzoru formularza DR-1 stanowiącego załącznik
Nr 1 do uchwały.
§ 2. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informację w sprawie podatku
rolnego według wzoru formularza IR-1 stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne,
w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej,
jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości
Rolnych a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych oraz osoby fizyczne składają dane o nieruchomościach rolnych według wzoru formularza
ZR-1/A stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne,
w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej,
jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości
Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych oraz osoby fizyczne składają dane
o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku
rolnym, według wzoru formularza ZR-1/B stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 5. Z dniem 31 grudnia 2009 roku traci moc
uchwała Nr XVI/97/07 Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 24 października 2007 roku
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w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek
rolny.

twa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia
2010 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

Przewodniczący Rady
Elżbieta Łabędź

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewódzZałącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/335/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 listopada 2009r.

141. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Załącznik Nr 1
do Uchwały NrXLVII/335/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 listopada 2009 roku.

142. Nr dokumentu

DR-1
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
143. Rok

Podstawa
Składający:
prawna:

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

Termin składania:

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

Miejsce
składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

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

Burmistrz Strzelec Krajeńskich
ul. Aleja Wolności 48
66-500 Strzelec Krajeńskie

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

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

1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)

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

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz
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** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

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



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

 2. osoba prawna

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

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

9.b Telefon kontaktowy

150. Identyfikator REGON

151. Numer PESEL **
10.a.Identyfikator PKD/EKD

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

153. Imię ojca

154. Imię matki

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

158. Gmina
162. Miejscowość

156. Województwo

157. Powiat

159. Ulica

160. Nr
domu
163. Kod pocztowy

164. Poczta

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

E.1. GRUNTY ORNE
Powierzchnia w ha

Klasa

a

b

165.

I
167.

II

Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1)

Przelicznik

,

c

1,80

166.

1,65

168.

1,50

170.

1,25

172.

1,00

174.

0,75

176.

,

,

169.

IIIa

,

,

171.

IIIb

,

,

173.

IVa

,

,

175.

IVb

,

,

,

E.2. ŁĄKI I PASTWISKA
177.

I

,
179.

II

1,60

178.

1,35

180.

1,15

182.

0,70

184.

,

,

,

181.

III

,

,

183.

IV

,

,

E.3.SADY – łaki i pastwiska
I

45.

II

47.

III

49.

IV

51.

,
,
,
,

1,60

46.

1,35

48.

1,50

50.

1,00

52.

1,80

54.

1,65

56.

1,50

58.

1,25

60.

1,00

62.

0,75

64.

,
,
,
,

E.4. SADY – grunty orne
53.

I
55.

II
III
IIIa

,

,

57.

,

,

59.

IIIb
IV
IVa

,

,

61.

,

,

63.

IVb

,

,

E.5. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI - grunty orne
65.

I

,
67.

II

,
,

69.

IIIa

66.

1,65

68.

1,50

70.

1,25

72.

1,00

74.

0,75

76.

,

,
71.

IIIb
IVa

,

,
75.

,

,
,
,

,
73.

IVb

1,80

,
,
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E.6. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI - łąki i pastwiska
Powierzchnia w ha 1)

Klasa
77.

I

Przelicznik

Powierzchnia w ha przeliczeniowych

1,60

78.

1,35

80.

1,15

82.

0,70

84.

,
79.

II

,

,
81.

III

,

,
83.

IV

,

,

,

E 7. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - grunty orne
85.

I

1,80

86.

1,65

88.

1,50

90.

1,25

92.

1,00

94.

0,75

96.

,
87.

II

,

,
89.

IIIa

,

,
91.

IIIb

,

,
93.

IVa

,

,
95.

IVb

,

,

,

E.8. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - łąki i pastwiska
97.

I

1,60

98.

1,35

100.

1,15

102.

0,70

104.

,
99.

II

,

,
101.

III

,

,
103.

IV

,

,

,

E.9. ROWY - grunty orne
105.

I

1,80

106.

1,65

108.

1,50

110.

1,25

112.

1,00

114.

0,75

116.

,
107.

II

,

,
109.

IIIa

,

,
111.

IIIb

,

,
113.

IVa

,

,
115.

IVb

,

,

,

E.10. ROWY - łąki i pastwiska
117.

I

118.

1,35

120.

1,15

122.

0,70

124.

,
119.

II

,

,
121.

III

,

,
123.

IV

1,60

,

,
,

1)
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E11. UŻYTKI ROLNE (ROWY, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI) BEZ OZNACZENIA KLASY GLEBOZNAWCZEJ
125.Powierzchnia w ha

,

E.12. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
Powierzchnia w ha 1)

Przelicznik

Powierzchnia w ha przeliczeniowych

1)

126.

1,0

,

E13. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne gatunki ryb
127.

128.

0,20

,

,

E 14. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO
ROLNE
129.Powierzchnia w ha (suma z części od E.1 do E.13 kol.a)

130.Powierzchnia w ha przeliczeniowych (suma z części od E.1 do E.13
kol.c)

,

,

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

131.

Należy wpisać powierzchnię z poz.130.
Stawka podatku

132.

Kwota podatku (w pełnych złotych) ***)

133.

,
zł,

gr
zł

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

136.Kwota podatku (w pełnych złotych) ***)

135.Stawka podatku

zł,

,

gr

zł
,

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

ha

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

 tak

 nie

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

140.Nazwisko

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

142.Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

2)

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
143.Uwagi organu podatkowego

144.Data (dzień - miesiąc - rok)

145. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie
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 2002 r. Nr 110, poz.968 z późn. zm.).
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
2) Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/335/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 listopada 2009r.

185. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/335/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 listopada 2009 roku.

186. Nr dokumentu

IR-1
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
187. Rok

Podstawa
Składający:
prawna:
Termin składania:
Miejsce
składania:

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

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

Burmistrz
Strzelec Krajeńskich
ul. Aleja Wolności 48

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

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

1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok  2. korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc – rok)

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

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

D. DANE PODATNIKA
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
191. Nazwisko
192. Pierwsze imię, drugie imię

193. Identyfikator REGON

194. Numer PESEL

10.b Telefon kontaktowy

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

196. Imię ojca

197. Imię matki
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D.2. ADRES ZAMIESZKANIA
199. Województwo

198. Kraj

201. Gmina

200. Powiat

202. Ulica

203. Nr
domu

205. Miejscowość

206. Kod pocztowy

204. Nr
lokalu

207. Poczta

E. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE – NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 1)

E.1. GRUNTY ORNE
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I
208.

II
209.

,

IIIa
210.

,

IIIb
211.

,

IVa
212.

,

IVb
213.

,

,
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E.2. ŁĄKI I PASTWISKA
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

214.

III

215.

IV

216.

,

217.

,

,

,

E.3. SADY
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

218.

III, IIIa,

219.

IIIb

220.

,

IV, IVa,

221.

,

,

222.
,

IVb
223.

,

,

IVa

IVb

E.4. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI – grunty orne
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

224.

IIIa

225.

IIIb

226.

,

227.

,

,

228.
,

229.
,

,

E.5. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI – łąki i pastwiska
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

230.

III

231.

IV

232.

,

233.

,

,

,

E.6. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - grunty orne
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

234.

IIIa

235.

IIIb

236.

,

IVa

237.

,

,

238.
,

IVb
239.

,

,

E.7. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE – łąki i pastwiska
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

240.

III

241.

IV

242.

,

243.

,

,

,

E.8. ROWY - grunty orne
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

244.

IIIa

245.
,

IIIb

246.

IVa

247.

,

,

248.
,

IVb
249.

,

,

E.9. ROWY - łąki i pastwiska
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

250.

III

251.
,

IV

252.
,

253.
,

,

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

,

E.11. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
Powierzchnia w ha

255.
,

E.12. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne gatunki ryb
Powierzchnia w ha

256.
,
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F. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO – NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 1)
Powierzchnia w ha

257.
,

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)
258. Liczba załączników ZR-1/A

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

 tak

 nie

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

261. Nazwisko

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

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

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
264. Uwagi organu podatkowego

265. Data (dzień - miesiąc - rok)

266. Podpis przyjmującego formularz

1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
Powierzchnię należy podać z dokładnością do 1 m2
2) Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/335/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 listopada 2009r.

267. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XLVII/335/09
Rady Miejskiej
w Strzelcach
Krajeńskich
z dnia 27
listopada 2009
roku.

268. Nr dokumentu

ZR-1/A

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
Załącznik ZR-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na
terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki.

269. Nr
załącznika

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

1. deklaracji DR-1

B. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną
271. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. osoba fizyczna
osobowości prawnej

 2. osoba prawna

 2. informacji IR- 1

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca

272. Nazwa pełna * / Nazwisko **

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

274. Identyfikator REGON

275. Numer
PESEL **
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C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB
ZWOLNIENIU
C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
276. Położenie nieruchomości (adres)

C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
277. Rodzaj własności

1. własność

 2. współwłasność

279. Rodzaj użytkowania

1. użytkowanie wieczyste  2. współużytkowanie wieczyste

278. Rodzaj posiadania samoistnego

1. posiadanie

280. Rodzaj posiadania zależnego

1. posiadanie

C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK
281. Działki

C.4. KSIĘGA WIECZYSTA
282. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

 2. współposiadanie

283. Nazwa sądu

 2. współposiadanie
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVII/335/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 listopada 2009r.

284. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Załącznik Nr 4
do Uchwały NrXLVII/335/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 listopada 2009 roku.

285. Nr dokumentu

ZR-1/B
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH
W PODATKU ROLNYM
A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
286. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DR-1

B. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

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

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



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

 2. osoba prawna

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

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

290. Identyfikator REGON

291. Numer PESEL **

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

Tytuł prawny zwolnienia
Art.12 ust.1 pkt 1 - użytki rolne klasy V, VI i VIz

292.

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

293.

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

294.

Art.12 ust.1 pkt 3 - grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone
wskutek robót drenarskich

295.

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

296.

,
,
,

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

,
,

297. Ulga

 75%

 50%

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

298.

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

299. Ulga

 75%

 50%
300.

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

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

301. Ulga

 75%

 50%
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Art.12 ust.1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

302.

Art.12 ust.1 pkt 8 - użytki ekologiczne

303.

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

304.

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

305.

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

306.

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

307.

Art.12 ust.2 pkt 1 - uczelnie

308.

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

309.

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

311.

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

312.

Art.12 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179,
poz.1484), w zakresie przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych
Art.12 ust.2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu rodzinnych ogrodów działkowych

313.

,
,
,
,
310.

,

,
,
,
314.

,

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

315.

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

316. Ulga

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

317. Ulga

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

318.

 tak  nie
 60%  40%
 60%  30%

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

19 4 1

 tak  nie

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 137

– 8303 –

Poz.1942

1942
19 42

UCHWAŁA NR XXX/199/09
RADY GMINY SZCZANIEC
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczaniec
w roku 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U.
z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, 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) i obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia z 6 października 2009r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r. (M. P. z 2009r. Nr 67, poz. 872)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Szczaniec wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 570zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 780zł,

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1090zł;

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

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
- 960zł;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton, stawki podatkowe określa załącznik
Nr 2 do uchwały;
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 - 960zł;
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym, posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem zwianych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, stawki podatkowe określa załącznik
Nr 3 do uchwały;
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a)

do 15 miejsc 470zł,

b)

od 16 miejsc do mniej niż 30 miejsc 960zł,

c)

równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.200zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczaniec.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/134/08 Rady
Gminy Szczaniec z dnia 21 listopada 2008r w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na rok 2009 (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2008r.
Nr 124, poz. 1863).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Józef Starzyński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/199/09
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 27 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

12
13
14
15 i więcej
12
17
19
21
23
25 i więcej
12
25
27
29
31 i więcej

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
mniej niż
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
13
1230
14
1300
15
1360
1440
Trzy osie
17
1350
19
1440
21
1530
23
1620
25
1720
1800
Cztery osie i więcej
25
2450
27
2550
29
2640
31
2730
2780

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

1260
1330
1400
1460
1390
1480
1570
1660
1840
1840
2500
2590
2660
2780
2780

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/199/09
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 27 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnika balastowy + przyczepa
w tonach

nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31 i więcej

18
25
31

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1940
2040
2120
2150

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

1990
2080
2150
2150
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Trzy osie
12
40 i więcej

40

2150
2780

2150
2780

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/199/09
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 27 listopada 2009r.

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

mniej niż

12
18
25 i więcej

18
25

12
28
33
38 i więcej

28
33
38

12
38 i więcej

38

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
Jedna oś
540
580
640
Dwie osie
1670
1670
1670
1930
Trzy osie
1300
1440

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

560
610
660
1700
1700
1700
1990
1360
1500

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 137
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Poz.1943

1943
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UCHWAŁA NR XXX/200/09
RADY GMINY SZCZANIEC
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2010 na terenie Gminy
Szczaniec.
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) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199,
Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, 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. Określa się stawki podatku od nieruchomości w 2010r. w następującej wysokości:
1) od gruntów:
a)
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związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,77zł,

b)

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

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2 powierzchni - 0,37zł;

2) od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej
- 0,65zł,

b)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni
użytkowej - 20,00zł,

c)

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

d)

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

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2 powierzchni użytkowej 4,16zł;

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 XIX/133/08 Rady
Gminy w Szczańcu z dnia 21 listopada 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości w roku 2009 (Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 124,
poz. 1862).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczaniec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Józef Starzyński

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XXX/201/09
RADY GMINY SZCZANIEC
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w roku 2010 na terenie Gminy Szczaniec
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) 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 ze zm.:
Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
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. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
w 2010r.:
1) grunty zajmowane z przeznaczeniem na instalację kabin i aparatów telefonicznych ogólnodostępnych;
2) zwalnia się budynki lub ich części oraz grunty
stanowiące mienie komunalne wykorzystywane
do prowadzenia statutowej działalności w zakresie:
a)

organizowania i upowszechniania kultury,

b)

kultury fizycznej i sportu,

c)

służące do poboru, przesyłania i uzdatniania
wody oraz odprowadzania ścieków,

d)

ochrony przeciwpożarowej;

3) grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie
z przepisami o ochronie zabytków, zajęte na
19 44

prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. 1
a - d nie stosuję się w przypadku zajęcia gruntów,
budynków lub ich części na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Zwolnienia, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3
niniejszej uchwały 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 do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
Nr 379 z 28 grudnia 2006r.). W związku z tym, podmiot korzystający z pomocy na podstawie przedmiotowego zwolnienia zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Szczaniec, 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 pomocy (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 1 października 2004r.).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczaniec.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/136/08 Rady
Gminy Szczaniec z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w roku 2009 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 124, poz. 1865).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Józef Starzyński
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UCHWAŁA NR XXX/199/09
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 30 listopada 2009r.
w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 141, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5
ust. 1 oraz 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 następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,74zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90zł
od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,37zł od 1m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,62zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,30zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,24zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 2,90zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
e) od garaży - 6,70zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
f)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,20zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki i budowle sieci rozdzielczej paliw gazowych oraz zajęte pod nimi grunty;
2) grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby działalności kulturalnej, sportowej, przeciwpożarowej, pomocy społecznej
oraz cele cmentarne - za wyjątkiem tych ich
części, które są wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej;
3) nieruchomości stanowiące mienie komunalne,
które nie zostały oddane w najem, dzierżawę
lub użyczenie.
§ 3. 1. Określone w § 2 pkt 1 zwolnienie jest pomocą typu de minimis w rozumieniu rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia
28.12. 2006r.).
2. Podmiot ubiegający się oraz korzystający
z pomocy, o której mowa w ust. 1, zobowiązany jest
do:
1) składania zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 lat kalendarzowych, jak również informacji o każdej
innej niż de minimis pomocy (uzyskanej nie tylko w okresie 3-letnim), dotyczącej tych samych
kosztów kwalifikowanych, na które udzielona
jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały;
2) przedłożenia informacji lub dokumentów obrazujących jego sytuację ekonomiczną, bądź też
oświadczenia, iż nie znajduje się on w trudnej
sytuacji ekonomicznej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.
§ 5. Tracą moc:
1) uchwała Nr XX/118/2000 Rady Miejskiej
w Gozdnicy z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości dla
osób inwestujących na terenie Gminy Miejskiej
Gozdnica w wyniku czego powstają i zostają
obsadzone nowe miejsca pracy;

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 137

– 8309 –

2) uchwała Nr XX/107/08 Rady Miasta Gozdnica
z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie podatku od
nieruchomości na terenie miasta Gozdnica
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 132, poz. 2053).

Poz.1945, 1946,1947

wództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
i zwolnienia obowiązują od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodnicząca Rady
Anna Kuczyńska

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje19 45
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UCHWAŁA NR XXX/202/09
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 30 listopada 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Gozdnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 141, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 19
pkt 1 lit. a 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:

2) przy sprzedaży obnośnej tj. z kosza, skrzynki,
wiadra, wózka ręcznego, ręki - 6,00zł;

§ 1. W uchwale Nr II/9/02 Rady Miejskiej
w Gozdnicy z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie
opłaty targowej na terenie miasta Gozdnica (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego Nr 117, poz. 1196, z 2003r. Nr 5,
poz. 89 oraz z 2005r. Nr 58, poz. 1189) § 1 otrzymuje
brzmienie:

5) w pozostałych przypadkach, od 1 m2 zajmowanej powierzchni - 3,50zł.".

"§ 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie miasta
Gozdnica:

3) za zajęcie jednego stanowiska na stole targowym - 12,00zł;
4) od namiotu - 12,00zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą od 1 stycznia 2010r.
Przewodnicząca Rady
Anna Kuczyńska

1) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy ciągnika, pojazdu zaprzęgowego itp. - 18,00zł;
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UCHWAŁA NR XXX/204/09
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 30 listopada 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
terenie miasta Gozdnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 141, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844,
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/108/04 Rady Miasta
Gozdnica z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gozdnica (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 104, poz. 1657 oraz z 2007r.
Nr 135, poz. 1910) wprowadza się następujące
zmiany:

1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010r.
Przewodnicząca Rady
Anna Kuczyńska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/204/09
Rady Miasta Gozdnica
z dnia 30 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

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
735,00
840,00
945,00
1050,00
Trzy osie
945,00
1050,00
1155,00
1365,00
1575,00
1785,00
Cztery osie i więcej
1470,00
1575,00
1680,00
2100,00
2100,00

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
840,00
945,00
1050,00
1266,00
1050,00
1155,00
1365,00
1575,00
1785,00
1890,00
1575,00
1680,00
1785,00
2480,00
2480,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/204/09
Rady Miasta Gozdnica
z dnia 30 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

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
1000,00
1102,00
1207,00
1575,00
Trzy osie
1575,00
2100,00

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4
1102,00
1207,00
1312,00
1960,00
1837,00
2577,00
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UCHWAŁA NR XXXIII/190/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 3 grudnia 2009r.
w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat od
posiadania psów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso
Na podstawie art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z dnia 2006r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada.
1984r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 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. Zarządza się pobór podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2. 1. Na inkasentów wyznacza się niżej wymienionych sołtysów poszczególnych wsi i ustala im się
wynagrodzenie za inkaso w następującej wysokości
liczonej od pobranych opłat i podatków:
1) Borów Polski: Rose Cezary

10%;

2) Borów Wielki: Pięta Mirosław

8%;

3) Gołaszyn: Sikora Zbigniew

10%;

4) Nieciecz: Chorążyczewski Stanisław

13,8%;

5) Miłaków: Górska - Rabczewska Beata

13,4%;

6) Popęszyce: Dudziak Piotr

13,6%;

7) Rejów: Włodarczak Andrzej

13,9%;

8) Żuków: Ziubryniewicz Andrzej

13,7%;

9) Szyba: Musiał Józef

13,2%;

10) Konin: Borkowski Marek

13,8%.

2. Wynagrodzenie za pobranie opłaty targowej
określa § 5 uchwały Nr XXXIII/193/09 Rady Miejskiej
w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej.
§ 3. Sołtysi wyznaczeni na inkasentów dokonują
poboru podatków i opłat wyłącznie na obszarze wsi,
w której sprawują funkcję sołtysa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/118/96 roku Rady Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku z dnia
29 stycznia 1996r. w sprawie wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010r.
Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Marczak
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UCHWAŁA NR XXXIII/191/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 3 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad pobierania opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 18a ust. 1 art. 19 (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
ze zm.) uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczną opłatę od posiadania psów
w wysokości 35,00zł rocznie od każdego psa.
§ 2. Termin płatności ustala się do końca marca
roku, za który przypada opłata.
§ 3. Opłatę od posiadania psów pobiera się
w wysokości 50%, jeżeli osoba weszła w posiadanie

psa po 30 czerwca roku podatkowego.
§ 4. Opłatę od posiadania psów na terenie miasta należy wpłacać na konto Gminy Nowe Miasteczko Bank Spółdzielczy Przemków. Pobór opłat i wynagrodzenie inkasentów na terenie wsi wyznacza
uchwała Nr XXXIII/190/09 Rady Miejskiej w Nowym
Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłat od posiadania psów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
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strzowi Miasta i Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXII/188/05, Rady
Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 5 grudnia
2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad
poboru opłaty od posiadania psów.

Poz.1949, 1950

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010r.
Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Marczak
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UCHWAŁA NR XXXIII/193/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 3 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 15, art. 19 pkt 1 Iit. a, pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze
zmianami) uchwala się, co następuje:

opłaty targowej na rachunek bankowy Gminy Nowe
Miasteczko w Banku Spółdzielczym Przemków
Nr konta 68 8653 0004 0000 0088 3632 0004, w tym
samym dniu, w którym opłata została zebrana.
Wpływy z opłat zebrane w soboty inkasent przekaże
w pierwszym dniu roboczym następującym po sobocie.

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
w wysokości 2,50zł za każdy 1m2 powierzchni zajętej
na sprzedaż z zastrzeżeniem, że powierzchnia zajęta
pod sprzedaż nie może przekroczyć 260m2.

§ 3. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXII/127/08 z dnia 27 listopada
2008r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej oraz uchwała Nr XXIII/133/08
z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXII/127/08 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Na inkasenta wyznacza się Pana Jana Chorążyka.
3. W czasie nieobecności inkasenta poboru opłaty dokonywać będzie Pan Marek Matczak lub Pani
Joanna Polońska.
4. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości
10% brutto zainkasowanej opłaty.
5. Poboru opłaty targowej dokonuje się na drukach kwitariuszy przychodowych K-103.
6. Inkasent przekazuje wpływy z tytułu pobranej
195 0

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określona w niej stawka
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010r.
Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Marczak
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UCHWAŁA NR XXXIII/194/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 3 grudnia 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ust. 1 i 3,
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tj. Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje:

dzoną przez podatnika podatku rolnego, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton - stawki podatkowe określa załącznik
Nr 3 do uchwały;
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc siedzących:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
rocznie wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a)

powyżej 3,5t do 5,5t włącznie - 314,00zł,

b)

powyżej 5,5t do 9t włącznie - 378,00zł,

c)

powyżej 9t do 12t - 439,00zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do
uchwały;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a)

od 3,5t i poniżej 12t - 855,00zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton;
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do
uchwały;
5) od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a)

od 7t i poniżej 12t - 250,00zł;

6) od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-

a)

mniejszej niż 30 miejsc - 780,00zł,

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.384,00zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy stanowiące mienie komunalne
o liczbie miejsc siedzących równej lub wyższej niż
30 przeznaczone na obsługę przewozów szkolnych.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/124/08 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 listopada
2008r. w sprawie określenia wysokości stawek
i zwolnień w podatku od środków transportowych
na terenie gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 5. 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 dnia 1 stycznia 2010r.
Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Marczak
__________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenie 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 użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- wydanie specjalne.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/194/09
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 3 grudnia 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

12
13
14
15
12
17
19
21
23
25
12
25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumniej niż
matycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
13
299,00
14
306,00
15
503,00
704,00
Trzy osie
17
244,00
19
315,00
21
641,00
23
830,00
25
1.275,00
1.275,00
Cztery osie i więcej
25
830,00
27
841,00
29
1.320,00
31
2.078,00
2.078,00

z zaw1eszeniem pneumatyc
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

306,00
503,00
704,00
1.634,00
453,00
641,00
830,00
1.275,00
2.012,00
2.012,00
841,00
1.320,00
2.078,00
2.786,03
2.786,03

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/194/09
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 3 grudnia 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do
używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 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

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
250,00
339,00
1.005,00
1.733,00

z zaw1eszeniem pneumatyc
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

501,00
603,00
1.156,00
2.153,41
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Trzy osie i więcej
1.565,00
2.166,00

2.166,00
2.786,03

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/194/09
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 3 grudnia 2009r.

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

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

nie mniej niż

12
18
25
12
28
33
38
12
38

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumniej niż
matycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Jedna oś
18
189,00
25
250,00
403,00
Dwie osie
28
269,00
33
780,00
38
1.068,00
1.634,00
Trzy osie i więcej
38
855,00
1.157,00

z zaw1eszeniem pneumatyc
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

379,00
403,00
717,00
389,00
1.068,00
1.634,00
2.137,00
1.184,00
1.609,00
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UCHWAŁA NR XXXIII/195/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 3 grudnia 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5, art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwa-

lifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,60zł od 1m2 powierzchni,
b)

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

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
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a)

mieszkalnych - 0,50zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

b)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 16,00zł od 1m2
powierzchni użytkowej,

c)

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

d)

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

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,70zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

f)

od garaży z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 6,00zł od
1m2 powierzchni użytkowej na terenie gminy;

3) od budowli:
a)

rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej
gazów - 0,20% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

b)

pozostałych - 2% ich wartości,

§ 2. 1. Pomoc de minimis stanowi różnica między stawką podstawową (2%), określoną w § 1 ust. 3
lit. b, a stawką preferencyjną (0,20%), określoną
w § 1 ust. 3 lit. a, której udzielenie następuje zgodnie
z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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. WE L Nr 379/5 z dnia
28 grudnia 2006r.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia
2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 59,
poz. 404 ze zm.).
2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w uchwale, może skorzystać ze stawki podatkowej, o której mowa w § 1 pkt 3 lit. a niniejszej
uchwały, jeżeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez
niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego
oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych
nie przekroczy kwoty stanowiącej 200.000 Euro.
3. Podatnik uprawniony do skorzystania z obniżonej stawki, o której mowa w § 1 pkt 3 lit. a niniejszej uchwały zobowiązany jest do dnia 15 stycznia
danego roku podatkowego wraz z deklaracją na podatek od nieruchomości dołączyć do wniosku:
podstawowe informacje dotyczące pod-

Poz. 1952
miotu ubiegającego się o pomoc de minimis wraz z informacją o wielkości otrzymanej dotychczas pomocy de minimis,
zaświadczenia o pomocy de minimis wydane przez organy udzielające pomocy
o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego, w którym podatnik występuje
o wsparcie oraz dwóch poprzedzających
go lat kalendarzowych, bądź oświadczenia
o nie uzyskaniu pomocy de minimis,
oświadczenie o każdej innej pomocy publicznej, jaką przedsiębiorca otrzymał
w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikowanych, na pokrycie których ma
być przeznaczona pomoc de minimis
udzielana na podstawie uchwały zawierającej wskazanie dnia i podstawy prawnej
jej udzielenia, formy przeznaczenia i wielkości pomocy lub oświadczenie, że takiej
pomocy nie otrzymał,
oświadczenie, że nie znajduje się w trudnej
sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, wraz z dokumentami obrazującymi jego sytuację ekonomiczną w szczególności: bilansem, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem
przepływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy, informacją o posiadaniu zaległości
podatkowych i zaległości z tytułu składek
na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

4. Podatnik korzystający z pomocy de minimis
w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do
przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego
udzielenia.
5. Podatnik korzystający z pomocy de minimis
w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do
przedłożenia organowi podatkowemu informacji
o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis określonego w § 3 pkt 2 w terminie 14 dni od zaistnienia
tego faktu.
6. Organ podatkowy po sprawdzeniu, że może
wobec podatnika zastosować stawkę podatkową,
o której mowa w § 1 pkt 3 lit. a uchwały, wydaje
zaświadczenie potwierdzające, że udzielona pomoc
ma charakter pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r.
w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz. U. Nr 53, poz. 354).
§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez
sołtysów.
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2. Inkasentów oraz ich wynagrodzenie określa
uchwała Nr XXXIII/190/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Miasteczko z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie
wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od
nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat od posiadania psów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso.

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

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym
Miasteczku Nr XXII/126/08 z dnia 27 listopada 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień
w podatku od nieruchomości.

__________________________

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Marczak
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenie 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 użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- wydanie specjalne.
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UCHWAŁA NR XXXIII/196/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 3 grudnia 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 (tj. 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 (tj. Dz. U z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budowle, budynki lub ich części związane z procesem odbioru ścieków oraz procesem poboru, uzdatniania wody i zaopatrzenia
odbiorców w wodę oraz grunty przeznaczone
na cmentarze;
2) grunty, budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej, która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
3) grunty, budowle, budynki lub ich części zajęte
na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;
4) grunty, budowle, budynki lub ich części zajęte
na potrzeby działalności w zakresie pomocy
społecznej;
195 3

5) grunty, budynki stanowiące mienie komunalne
nie przekazane w użytkowanie, użytkowanie
wieczyste, dzierżawę, najem użyczenie albo nie
zostały objęte w bezumowne posiadanie;
6) budynki lub ich części i związane z nimi grunty
stanowiące mienie komunalne przekazane
w najem i wykorzystywane na cele mieszkalne
oraz przynależne do nich budynki pozostałe
z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;
7) piwnice i strychy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej zwolnienia
obowiązują od dnia 1 stycznia 2010r.
Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Marczak
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 grudnia 2009r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszyce przeprowadzonych w dniu 6 grudnia
2009r.
Na podstawie art. 182 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 późn. zm.1) Komisarz
Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim podaje do
publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszyce przeprowadzonych
w dniu 6 grudnia 2009r.
I
A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.

II
Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr 3, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowanie przeprowadzono.
C. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych)
287.

B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów
zgłoszonych na 2 listach kandydatów.

D. Głosów ważnych oddano 284.

C. Wybrano 1 radnego.

z listy Nr 1 KWW GMINY KRZESZYCE

D. Uprawnionych do głosowania było 1.275 osób.

1) KULEJ Krzysztof Edmund

E. Wydano kart do głosowania 287 wyborcom.

F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

F. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych
wyjętych z urny) 287, to jest 22,51% uprawnionych
do głosowania.
G. Głosów ważnych oddano 284, to jest 98,95%
ogólnej liczby głosów oddanych.
H. Głosów nieważnych oddano 3, to jest 1,05%
ogólnej liczby głosów oddanych.

E. Radnym został wybrany:

Komisarz Wyborczy
Zbigniew Piątek
_____________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi
Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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