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Uchwała Rady Gminy Zabór Nr XXV/175/09 z dnia 29 września 2009r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów we wsi Droszków, gmina Zabór, pod nazwą "Os. Słoneczne"
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Uchwała Rady Gminy Niegosławice Nr XXX/159/2009 z dnia
2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
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Uchwała Rady Gminy Niegosławice Nr XXX/160/2009 z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz
wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
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z dnia 30 października 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości na
rok 2010 oraz zwolnień od podatku
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o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

8612

Uchwała Rady Gminy Kłodawa Nr XL/300/09 z dnia 7 grudnia 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010r.
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w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010r.
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Uchwała Rady Gminy Kłodawa Nr XL/302/09 z dnia 7 grudnia 2009r.
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010r.
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Uchwała Rady Gminy Kłodawa Nr XL/303/09 z dnia 7 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego na 2010r.
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Uchwała Rady Gminy Kłodawa Nr XL/304/09 z dnia 7 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2010r.
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Uchwała Rady Miejskiej w Małomicach Nr XLI/279/09 z dnia 7 grudnia
2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/271/09 z dnia 6 listopada
2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
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Uchwała Rady Miejskiej w Małomicach Nr XLI/280/09 z dnia 7 grudnia
2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/273/09 z dnia 6 listopada
2009r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
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z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości
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Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XLIV/298/09 z dnia 8 grudnia
2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/295/09 Rady Miejskiej
z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych
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Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego
Nr LXX/259/09 z dnia 9 grudnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie
opłaty miejscowej, zwolnień oraz inkasa tej opłaty
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Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXXIX/277/09 z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości i terminu
wynagradzania za inkaso
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Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr LIV/336/09 z dnia 11 grudnia
2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2010
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UCHWAŁA NR XXV/175/09
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 29 września 2009r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Droszków, gmina
Zabór, pod nazwą "Os. Słoneczne"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2001r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu z zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zabór Nr VII/49/03 z dnia
9 lipca 2003r. i ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór uchwalonego uchwałą Rady Gminy
Zabór Nr VII/42/07 z dnia 15 czerwca 2007r. uchwala
się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Droszków z przeznaczeniem terenów pod funkcje: mieszkaniową
jednorodzinną, komunikację oraz wody powierzchniowe.
2. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek w skali 1:1000 stanowiący załącznik
Nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 2.
§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z uchwałą
Nr XIII/79/08 Rady Gminy Zabór z dnia 8 lutego
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Droszków, Gmina Zabór, pod nazwą
„Os. Słoneczne”.
§ 3. 1. Plan wprowadza ustalenia dotyczące:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-

nych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów;
6) szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości;
7) szczegółowych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji infrastruktury technicznej;
9) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
10) stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty.
2. Nie wprowadza się ustaleń dotyczących wymagań wynikających z potrzeb ukształtowania przestrzeni publicznej, ze względu na to, że nie występują na terenie objętym planem.
3. Nie wprowadza się ustaleń dotyczących granic
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych, ze względu na to, że nie występują na
terenie objętym planem.
§ 4. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, o którym
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mowa w § 1 ust. 1;
2) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie
w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
3) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
4) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem sposobu użytkowania;
5) tymczasowym sposobie zagospodarowania,
urządzenia lub użytkowania terenu - należy przez
to rozumieć dotychczasowe użytkowanie terenu
do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym planem;
6) ładzie przestrzennym - należy przez to rozumieć
takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy
harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania
i wymagania funkcjonalne, społeczno - gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne.
§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się realizację
obiektów kubaturowych;
3) symbole określające przeznaczenie terenów.
2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
orientacyjne linie podziałów wewnętrznych, mają
charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
§ 6. 1. Przedmiotem planu są regulacje określające warunki zagospodarowania terenów z ich przeznaczeniem na cele funkcji mieszkaniowej i komunikacji niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania
terenów.
2. Przy zagospodarowaniu wyodrębnionych terenów określonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, obowiązuje zasada bezkolizyjnego
sąsiedztwa poszczególnych funkcji, których uciążliwość nie może wykraczać poza granice działek na
ten cel przeznaczonych.

Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 7. 1. W zakresie ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego ustala się:
1) wprowadzenie nowej zabudowy w ściśle wyznaczonych ramach przypisanych dla każdego
terenu;
2) projektowana zabudowa winna nawiązywać
formą architektoniczną, gabarytami, użytymi
materiałami do wykończenia zewnętrznego do
tradycyjnej zabudowy wsi;
3) przy lokalizacji budynków należy zwrócić uwagę na tworzenie przestrzennie zharmonizowanych zespołów;
4) pokrycia dachów projektowanych obiektów
budowlanych z dachówki ceramicznej lub innych materiałów drobnowymiarowych, pastelowa kolorystyka elewacji;
5) powiązanie projektowanych terenów komunikacyjnych, zieleni i infrastruktury technicznej
z elementami istniejącymi;
6) obowiązek parkowania pojazdów w obrębie
własnej nieruchomości;
7) ogrodzenia działek winny stanowić elementy
plastyczne zharmonizowane z otoczeniem.
2. Realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania terenów musi uwzględniać potrzeby
osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 8. 1. Ze względu na ochronę środowiska:
1) ustala się:
a)

zachowanie walorów krajobrazowych obszaru objętego planem poprzez właściwe zagospodarowanie terenów,

b)

wyposażenie terenów w urządzenia infrastruktury technicznej związane z odprowadzaniem
i oczyszczaniem ścieków,

c)

budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi muszą być sytuowane poza
zasięgiem uciążliwości przekraczających dopuszczalne normy określone w przepisach
o ochronie środowiska lub w ich zasięgu, pod
warunkiem zastosowania w nich rozwiązań
odpowiednio ograniczających te uciążliwości,
dotyczy to w szczególności uciążliwości wywołanych ruchem na drogach publicznych.
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2. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wskazanych w przepisach odrębnych za wyjątkiem sieci
infrastruktury technicznej i komunikacji drogowej.

użytkowe,
f)

usytuowanie na każdej działce jednego budynku mieszkalnego,

Rozdział 5

g)

zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, place,
miejsca rekreacji, przy zachowaniu 40% powierzchni działki użytkowanej jako biologicznie czynnej,

h)

obsługę komunikacyjną z dróg dojazdowych
publicznych i wewnętrznych oznaczonych
symbolem KDD i KDW,

i)

parkowanie pojazdów w obrębie własnej
nieruchomości;

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 9. 1. Dla wszelkich prac ziemnych planowanych do wykonania w granicach i bezpośrednim
sąsiedztwie istniejących stanowisk archeologicznych, należy zapewnić prowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych i uzyskać na te badania decyzję pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, zgodnie z przepisami
szczególnymi.
2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie odkrycia przedmiotu, który posiada cechy
zabytku, zobowiązane są:

2) dopuszcza się:
a)

realizację jednorodnej funkcji mieszkaniowej,

b)

możliwość wprowadzenia zmian w podziale
na działki uwidocznione na rysunku planu
i możliwość łączenia działek,

c)

realizację parterowych obiektów towarzyszących
zabudowie
mieszkaniowej,
a w szczególności garaży, budynków gospodarczych w ilości maksymalnie 2 obiektów;
dachy spadziste o nachyleni 20o - 45o,

d)

lokalizację obiektów towarzyszących na granicy działki zgodnie z przepisami szczególnymi,

e)

lokalizację zbiorników wodnych, ogrodów
zimowych, małych przydomowych basenów
kąpielowych i innych obiektów małej architektury,

f)

wprowadzenie ogrodzeń do 1,60m w formie
ażurowej lub żywopłotów,

g)

realizację komunikacji wewnętrznej;

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić
lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli
nie jest to możliwe, Wójta Gminy Zabór.
3. Wójt jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej
niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu
konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
Rozdział 6
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów
§ 10. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem MNU-1 - funkcja mieszkaniowa jednorodzinna
w zabudowie wolnostojącej z dopuszczeniem funkcji
usługowej nieuciążliwej dla funkcji podstawowej,
dla którego:

3) zakazuje się:
a)

1) ustala się:
a)

nieprzekraczalne linie zabudowy od granic
działek, oprócz uwidocznionych na rysunku
planu, zgodnie z przepisami szczególnymi,

b)

powierzchnia zabudowy do 40% obszaru
działki,

c)

wysokość zabudowy budynków mieszkalnych do jednej kondygnacji nadziemnej
i użytkowego poddasza, nie więcej niż 10m
od średniego poziomu terenu do kalenicy
dachu,

d)

usytuowanie zabudowy w układzie kalenicowym równolegle lub prostopadle do dróg,
przy zachowaniu wytyczonej linii zabudowy,

e)

zastosowanie dachów dwuspadowych lub
wielospadowych o pochyleniu połaci dachowych 25o - 45o krytych pokryciem ceramicznym lub dachówkopodobnym, z możliwością wykorzystania poddaszy na cele

lokalizacji samodzielnej funkcji usług na
działkach wydzielonych.

2. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem
MN-2, MN-3, MN-4, MN-5, MN-6, MN-7 - funkcja
mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolnostojącej, dla których:
1) ustala się:
a)

nieprzekraczalne linie zabudowy od granic
działek, oprócz uwidocznionych na rysunku
planu, zgodnie z przepisami szczególnymi,

b)

powierzchnia zabudowy do 35% obszaru
działki,

c)

wysokość zabudowy budynków mieszkalnych do jednej kondygnacji nadziemnej
i użytkowego poddasza, nie więcej niż 10m
od średniego poziomu terenu do kalenicy
dachu,

d)

usytuowanie zabudowy w układzie kalenicowym równolegle lub prostopadle do dróg,
przy zachowaniu wytyczonej linii zabudowy,
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zastosowanie dachów dwuspadowych lub
wielospadowych o pochyleniu połaci dachowych 25o - 45o krytych pokryciem ceramicznym lub dachówkopodobnym, z możliwością wykorzystania poddaszy na cele
użytkowe,

f)

usytuowanie na każdej działce jednego budynku mieszkalnego,

g)

zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, place,
miejsca rekreacji, przy zachowaniu 50% powierzchni działki użytkowanej jako biologicznie czynnej,

h)

obsługę komunikacyjną z dróg dojazdowych
publicznych i wewnętrznych oznaczonych
symbolem KDD i KDW,

i)

parkowanie pojazdów w obrębie własnej
nieruchomości,

j)

na terenach działek przyległych do terenu
oznaczonego symbolem WS należy zabezpieczyć dostęp do rowu w celach konserwacji o szerokości min. 4m, zagospodarowanie
działek nie może wpływać na funkcję rowu;

2) dopuszcza się:
a)

b)

c)

d)

możliwość wprowadzenia zmian w podziale
na działki uwidocznione na rysunku planu
i możliwość łączenia działek,
realizację parterowych obiektów towarzyszących
zabudowie
mieszkaniowej,
a w szczególności garaży, budynków gospodarczych w ilości maksymalnie 2 obiektów;
dachy spadziste o nachyleni 20o - 45o,
lokalizację obiektów towarzyszących na granicy działki zgodnie z przepisami szczególnymi,
lokalizację zbiorników wodnych, ogrodów
zimowych, małych przydomowych basenów
kąpielowych i innych obiektów małej architektury,

Poz. 2003

Ustala się lokalizację przepompowni ścieków.
Rozdział 7
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości
§ 11. 1. Ustala się wykonanie podziału terenu objętego planem na działki zgodnie z ustaleniami
i rysunkiem planu.
2. Ustala się następujące zasady podziału terenu
objętego planem na działki:
1) minimalna powierzchnia działki nowoprojektowanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 1000m2, z wyjątkiem działek narożnych, na terenie MNU-1 minimalna powierzchnia działki nowoprojektowanej - 1200m2;
2) minimalna szerokość frontu działki w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 25m, na terenie MNU-1 minimalna szerokość frontu działki - 30m;
3) powierzchnię działki pod stację transformatorową - 30m2, o wymiarach 5m x 6m;
4) powierzchnię pod przepompownię
- 100m2, o wymiarach 10m x 10m;

ścieków

5) dopuszcza się łączenie maksymalnie 3 działek
w granicach danej jednostki planu.
Rozdział 8
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 12. Należy przestrzegać zasad zagospodarowania na obszarze objętym planem zgodnie z przepisami szczególnymi.
Rozdział 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 13. 1. Wyznacza się teren komunikacji kołowej
oznaczony symbolem KDD - droga publiczna dojazdowa, dla którego:

e)

wprowadzenie ogrodzeń do 1,60m w formie
ażurowej lub żywopłotów,

f)

realizację komunikacji wewnętrznej.

a)

3. Wyznacza się teren oznaczony symbolem
WS - teren wód powierzchniowych - istniejący rów
melioracyjny.

linie rozgraniczające jak w stanie istniejącym,

b)

parametry techniczne drogi bez zmian;

1) ustala się:

2) dopuszcza się:

Ustala się utrzymanie istniejącego rowu.

a)

modernizację drogi,

4. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem
EE - tereny projektowanych stacji energetycznych.

b)

przebudowę infrastruktury technicznej,

c)

realizację ścieżki rowerowej dwukierunkowej
z możliwością poruszania się pieszych.

Ustala się lokalizację słupowej stacji transformatorowej.
5. Wyznacza się teren oznaczony symbolem
PS - teren projektowanej przepompowni ścieków.

2. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej
oznaczone symbolem KDW - drogi dojazdowe wewnętrzne, dla których:
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1) ustala się:
a)

szerokość w liniach rozgraniczających 10m,

b)

szerokość jezdni 5m - 7m,

c)

chodniki obustronne;

na działkach lub do przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami szczególnymi,
b)

2) dopuszcza się:
a)

realizację jednostronnego chodnika,

b)

urządzenie nawierzchni jednoprzestrzennej
z wydzielonymi pasami do ruchu pieszego.

4. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych:
1) ustala się:
a)

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych na nieutwardzony
własny teren inwestora,

b)

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg po wstępnym podczyszczeniu
do skrzynek rozsączających i istniejącego
rowu;

§ 14. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
uzbrojenia terenów:
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic
i ciągów komunikacji pieszej;
2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną i odprowadzenia ścieków wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci;
3) przy projektowaniu nowych inwestycji należy
unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania należy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych po uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci;
4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż wymienione
w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną zakłócone
podstawowe funkcje tych terenów oraz wydzielenie działki niezbędnej do obsługi tych urządzeń.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się:
a)

zaopatrzenie w wodę dla celów komunalnych poprzez budowę sieci wodociągowej,
zapewniającej ciągłość dostawy wody dla
odbiorców,

b)

należy zapewnić zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych,

c)

dostawę wody z wiejskiej sieci wodociągowej, wsi Droszków.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych:

2) dopuszcza się:
a)

b)

obowiązek odprowadzania ścieków bytowych poprzez grawitacyjno - ciśnieniowy
system kanalizacji sanitarnej bezpośrednio
do projektowanej wiejskiej oczyszczalni
ścieków,
wydzielenie
ścieków;

działki

pod

1) dopuszcza się:
a)

budowę sieci gazociągów średniego ciśnienia na terenie zabudowy wyznaczonej planem, pod warunkiem zachowania odległości
od gazociągów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie sieci gazowych,

b)

możliwość lokalizowania infrastruktury gazociągów w obrębie linii rozgraniczających
dróg i ciągów komunikacji pieszej.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala się wykorzystanie paliw proekologicznych w tym gazu, energii elektrycznej i energii
odnawialnej do celów grzewczych.
7. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:
1) ustala się:
a)

gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach usytuowanych na posesjach a następnie wywóz do bazy przeładunkowej i składowisko odpadów,

b)

lokalizację pergoli i placów na pojemniki do
odpadów stałych w granicach działek z dopuszczeniem lokalizacji w ogrodzeniach
działek;

a)

2) dopuszcza się:
a)

lokalizowanie według potrzeb wolnostojących pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, z zapewnieniem ich segregacji,

b)

miejsca gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, wentylowanych.

przepompownie

2) dopuszcza się:
odprowadzenie ścieków bytowych w okresie
przejściowym do indywidualnych szczelnych
zbiorników bezodpływowych usytuowanych

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych poprzez instalacje
odprowadzające wody do podziemnych
skrzynek rozsączających.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) docelowo ustala się:
a)

zmianę wielkości działki pod przepompownię ścieków i jej usytuowanie wg potrzeb.

8. W zakresie telekomunikacji i zaopatrzenia
w energię elektryczną:
1) ustala się:
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a)

zasilanie odbiorców kablową siecią rozdzielczą 0,4kV,

b)

planowane stacje transformatorowe małogabarytowe 15kV/0,4kV o mocy 630kVA każda, będą zasilane w sposób podany przez
operatora sieci,

c)

istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna 15kV kolidująca z ww. terenem może zostać przebudowana na wniosek i koszt
inwestora,

d)

planowane linie kablowe 15 i 0,4kV układać
w pasie ciągów komunikacyjnych, pozbawionych nasadzeń drzew i krzewów,

e)

pod planowane stacje zarezerwowano działki o wymiarach 5m x 6m (30m2),

f)

oświetlenie ciągów komunikacyjnych wykonać latarniami z lampami od 250 - 400W,

g)

latarnie zasilić kablową linią 0,4kV w sposób
uzgodniony z przyszłym operatorem,

h)

pobór mocy szczytowej z każdej planowanej
stacji wynosi 497kVA przy P-10,5 kW/dz.,
cos □ - 0,94, kj - 0,67,

i)

planowana długość obwodu do podziału
pierścieniowej sieci rozdzielczej 0,4kV jest
mniejsza od dopuszczalnej 500m,

Poz. 2003
j)

zasilanie odbiorców telefonicznych kablową
siecią telekomunikacyjną.
Rozdział 10

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 15. Obszar objęty planem do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy.
Rozdział 11
Stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty
§ 16. Stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 20% stawkę służącą
naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów objętych planem.
Rozdział 12
Przepisy końcowe
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
na stronie internetowej gminy.
Przewodniczący Rady
Bogdan Szafrański
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/175/09
Rady Gminy Zabór
z dnia 29 września 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/175/09
Rady Gminy Zabór
z dnia 29 września 2009r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada
Gminy Zabór rozstrzyga, co następuje:

Poz. 2003, 2004

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, odbywać się będzie
wg obowiązujących przepisów szczególnych, z terminem realizacji uzależnionym od pozyskania środków finansowych.
§ 2. Finansowanie inwestycji wymienionych
w § 1 odbywać się będzie zgodnie z przepisami
o finansach publicznych i zamówieniach publicznych, z możliwością wykorzystania środków:
1) z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową;
2) środków pomocowych;
3) kredytów i pożyczek;
4) obligacji komunalnych;
5) udziału inwestorów zewnętrznych w oparciu
o odrębne porozumienia.

2 00 3
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UCHWAŁA NR XXVIII/204/2009
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 23 października 2009r.
w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Bytomiu Odrzańskim
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne w Bytomiu Odrzańskim w zakresie podstawy
programowej kreślonej w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej są realizowane bezpłatnie
w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Przedszkole za odpłatnością świadczy usługi
opiekuńczo - wychowawcze, dydaktyczne i żywieniowe realizowane ponad podstawy programowe
w wymiarze od 0,5 godz. do 4 godz. dziennie.
§ 2. W ramach rozszerzonych świadczeń przedszkolnych przedszkole realizuje następujące świadczenia:
1) zabawy ruchowo - rytmiczne w wysokości
0,052%;
2) gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka w wysokości
0,092%;
3) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach
artystycznych, okolicznościowych, przedszkolnych i środowiskowych w wysokości 0,072%;
4) zajęcia relaksacyjne m. in. typu muzykoterapia
i bajkoterapia w wysokości 0,080%;
5) zajęcia nauki języka obcego w wysokości

0,095%;
6) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne i teatralne uzdolnienia dzieci w wysokości 0,052%;
7) nauczanie metodą Marii Montessori i elementami
metody Weroniki Sherbomne w wysokości
0,094%;
8) opieka nad dzieckiem w czasie realizacji świadczeń z pkt 1 - 7 w wysokości 0,091% (obliczana
proporcjonalnie do ilości świadczonych zajęć
i czasu pobytu dziecka w przedszkolu)
minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego
obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów za dany
rok.
§ 3. 1. Koszt dzienny rozszerzonych świadczeń
ustala się w wysokości 0,628% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego obwieszczeniem
Prezesa Rady Ministrów za dany rok.
2. Odpłatność dzienną za wyżywienie ustala się
na poziomie kosztów zakupu surowca do przygotowania posiłków. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty określonej w ust. 1.
3. Odpłatność za świadczenia wymienione
w ust. 1 i 2 nalicza się proporcjonalnie do ilość dni
pobytu dziecka w przedszkolu i ilości świadczeń.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/140/2000 z dnia
28 grudnia 2000r. w sprawie odpłatności za pobyt
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Poz. 2004, 2005

dziecka w Przedszkolu Publicznym w Bytomiu Odrzańskim ze zmianami.

jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2010r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo2 00 4
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UCHWAŁA NR XLIV/239/09
RADY GMINY SANTOK
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych
w gminie Santok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały
jest przeznaczenie terenu pod budowę dwóch gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z obiektami pomocniczymi, w tym m.in. zespołami zaporowoupustowymi i drogami dojazdowymi, infrastrukturą
kontrolno - pomiarową i kablem transmisji danych
obejmującego obszar w obrębach: 01 Wawrów,
02 Janczewo, 05 Czechów, 09 Stare Polichno
w gminie Santok.
2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono
na rysunku planu w skali 1: 2000.
3. Integralną częścią uchwały jest:
1) rysunek planu w skali 1:2000 zwany dalej rysunkiem – załącznik graficzny nr 1, stanowią go
arkusze ponumerowane od nr 1 do nr 6 oraz
wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok, który zawiera arkusz nr 3;
2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące
załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania zapisanych w zmianie planu, stanowiące załącznik nr 3.
§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z:
1) uchwałą Nr XX/95/2008 Rady Gminy Santok
z dnia 21 lutego 2008r.w sprawie przystąpienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok
obejmującego teren w obrębach: 01 Wawrów ,
02 Janczewo, 05 Czechów, 09 Stare Polichno;

2) ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok uchwalonego uchwałą nr XXVII/180/2005
Rady Gminy Santok z dnia 17.03.2005r.
w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Santok.
§ 3. 1. Plan, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala
przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
w zakresie budowy sieci gazowych.
2. Zakres planu jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 15 ust. 2 obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Z uwagi na niewystępowanie problematyki,
plan nie określa:
1) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów w tym
linii zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 4. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) gazociągu lub sieciach gazowych – należy przez
to rozumieć budowę inwestycji celu publicznego sieci gazowych wysokiego ciśnienia DN300
i DN700 wraz z obiektami pomocniczymi,
w tym m.in. zespołami zaporowo-upustowymi
i drogami dojazdowymi, infrastrukturą kontrolno - pomiarową i kablem transmisji danych;
2) strefie kontrolowanej – należy przez to rozumieć obszar w której operator sieci gazowej w/c
jest uprawniony do zapobiegania działalności
mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość
i prawidłową eksploatację sieci;
3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia
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w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania
§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) symbole określające przeznaczenie terenów.
2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami
planu.
§ 6. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza
się następujące tereny oznaczone symbolami na
rysunku planu:
1) „EG” korytarz infrastruktury technicznej ciśnieniowego rurociągu przesyłowego DN500 ze
strefą odległości podstawowej 130m, oraz trasą
przebiegu gazociągów;
2) „TD,KD” planowany teren dróg – droga dojazdowa z wbudowaną infrastrukturą techniczną
(wod.-kan, elektro-energetyka, gaz);
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4. Dopuszcza się zmianę trasy przebiegu gazociągu wraz z jego strefą kontrolowaną na obszarze
objętym planem.
5. Na terenie objętym planem dopuszcza się budowę innych sieci, urządzeń i budowli infrastruktury
technicznej w uzgodnieniu i na warunkach operatora sieci pod warunkiem, iż ich oddziaływanie nie
obejmie strefy kontrolowane gazociągów.
6. Przez tereny „EG”, „RL,G” i „ZN,G” dopuszcza się budowę ciągów komunikacyjnych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zabezpieczenia istniejących sieci gazowych na
warunkach i w uzgodnieniu z operatorem.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 7. 1. Tereny w granicach objętych opracowaniem planu pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.
2. Na obszarach leśnych inwestycję należy prowadzić w miarę możliwości w obrębie dróg leśnych.
3. Przejścia gazociągiem przez drogi oraz rzeki
i rowy należy wykonać w technologii przecisku lub
przewiertu sterowanego, dopuszcza się metodę wykopu za zgodą właściwego zarządcy lub właściciela
terenu.
Rozdział 4

3) „TD,KL” planowany teren dróg – droga lokalna
z wbudowaną infrastrukturą techniczną (wod.
-kan, elektro-energetyka, gaz);

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

4) „KZ” część węzła drogowego z wbudowaną infrastrukturą techniczną (wod.-kan, elektroenergetyka, gaz);

§ 8. 1. Budowa gazociągu wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na
środowisko, zgodnie z przepisami Prawa ochrony
środowiska.

5) „RL,G” tereny rolnicze z trasą przebiegu gazociągów;
6) „ZL” tereny leśne;
7) „ZN,G” tereny zieleni naturalnej z trasą przebiegu gazociągów;
8) „W,G” tereny wód z trasą przebiegu gazociągów;
9) „KD,G” drogi publiczne dojazdowe z trasą
przebiegu gazociągów;
10) „SG” teren stacji gazowej.

2. Należy zachować warunki określone w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Należy zachować warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym, na przekroczenia wód powierzchniowych, dla których pozwolenie jest wymagane zgodnie z Prawem wodnym.
4. W trakcie realizacji i eksploatacji gazociągu
należy przestrzegać zasad gospodarowania w Obszarach Chronionego Krajobrazu:

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązuje dotychczasowa funkcja stanowiąca o ich
przeznaczeniu z ograniczeniami związanymi z istniejącym i planowanym gazociągiem i ich strefami
kontrolowanymi.

1) w szczególności dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż
ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz obszarów
wodno – błotnych;

3. W przypadku rezygnacji z budowy gazociągu,
na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje
dotychczasowa funkcja.

2) w przypadku odkrycia podczas prac ziemnych
kopalin szczątków roślin lub zwierząt należy
niezwłocznie zawiadomić Wojewodę Lubuskiego lub Wójta Gminy Santok.
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Rozdział 5

Rozdział 8

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości

§ 9. Na obszarze objętym planem ochrona zabytków obejmuje przeprowadzenie badań ratowniczych w formie nadzoru archeologicznego po uzyskaniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na badania ratownicze, zgodnie z ustawą
o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, z uwagi
na występowanie stanowisk archeologicznych
w obrębach Wawrów, Czechów i Stare Polichno
o chronologii od epoki kamienia, kultury łużyckiej
i przeworskiej do okresu wczesnego i późnego średniowiecza oraz nowożytności.

§ 12. 1. Ustala się wydzielenie działek pod budowę zespołów zaworowo – upustowych o wielkości wg potrzeb, pod warunkiem bezpośredniego
dostępu do drogi.

Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 10. 1. Na obszarze objętym planem przestrzeń
publiczną pozostawia się bez zmian.
2. Plan wyznacza na cele publiczne tereny przeznaczone na realizację inwestycji celów publicznego
w szczególności budowy gazociągów.
Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegających specjalnej ochronie ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych
§ 11. 1. Na obszarze objętym planem występują
obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią rzeki
Warty, uwidocznione na rysunku planu – arkusz nr 5
i 6, dla których należy:
1) zachować warunki określone w pozwoleniu
wodnoprawnym, na przekroczenia wód powierzchniowych, dla których pozwolenie jest
wymagane zgodnie z Prawem wodnym, szczególnej staranności wymagają wszelkie prace
w obrębie wałów przeciwpowodziowych;
2) uzyskać zgodę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lokalizację inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko na obszarach bezpośredniego zagrożenia
powodzią rzeki Warty zgodnie z art. 40 ust. 3
i art. 82 ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
2. Na obszarze objętym planem nie występują
tereny górnicze oraz tereny zagrożone osuwaniem
się mas ziemnych.
3. Na obszarze objętym planem na terenach
oznaczonych symbolem „ZN,G” przed rozpoczęciem
budowy należy uzyskać zezwolenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej.

2. Dopuszcza się wydzielenie działek o wielkości
wg potrzeb pod stacje gazowe lub inne urządzenia
lub budowle wymagające zabezpieczenia i ogrodzenia, pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego
dostępu do drogi.
3. Zakazuje się wydzielania nowych działek nie
posiadających bezpośredniego dostępu do drogi
z wyjątkiem sytuacji kiedy wydzielenie działki służy
polepszeniu warunków zagospodarowania działki
przyległej posiadającej dostęp do drogi.
Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 13. 1. Na terenach, oznaczonych na rysunku
planu symbolami, o których mowa w § 6 ust. 1
pkt 1÷6 niniejszej uchwały:
1) ustala się następujące warunki:
a) lokalizację przebiegu sieci gazowych w liniach rozgraniczających w sąsiedztwie istniejącego gazociągu DN500,
b) dla gazociągu DN300 maksymalne ciśnienie
robocze wyniesie 8,4 MPa, strefa kontrolowana wyniesie 6,0m, tj. 3,0m na stronę od
osi gazociągu,
c) dla gazociągu DN700 maksymalne ciśnienie
robocze wyniesie 8,4 MPa, strefa kontrolowana wyniesie 12,0m, tj. 6,0m na stronę od
osi gazociągu,
d) operator sieci gazowych w obszarze strefy
kontrolowanej jest uprawniony do zapobiegania działalności w zakresie prowadzenia
robót ziemnych, poruszania się ciężkim
sprzętem, mogącej mieć negatywny wpływ
na trwałość i prawidłową eksploatację sieci,
e) obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci
gazowej lokalizacji obiektów wzdłuż strefy
kontrolowanej,
f)

należy zapewnić swobodny dojazd do sieci
gazowych oraz przemieszczania się wzdłuż
tych sieci,

g) wszelkie skrzyżowania z innymi sieciami infrastruktury technicznej należy wykonać
w uzgodnieniu i na warunkach operatorów
danej sieci, przy zastosowaniu rozwiązań
technicznych
wykluczających
możliwość
przedostania się gazu do gruntu lub do urządzeń infrastruktury podziemnej;
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2) dopuszcza się:
a) możliwość zmiany trasy sieci gazowych wraz
ze strefą kontrolowaną w obrębie pasa terenu objętego planem,
b) możliwość sytuowania w pasie stref kontrolowanych innych podziemnych systemów inżynierskich związanych z sieciami gazowymi,
c) lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia
technicznego nie związanego z sieciami gazowymi po uzgodnieniu i na warunkach
określonych przez operatora sieci gazowej,
d) wykonanie oznaczenia sieci gazowych w terenie,
e) w obszarze 01 Wawrów nasadzenia drzew
i krzewów niskopiennych w odległości min.
2m na stronę od osi gazociągu;
3) zakazuje się:
a) zabudowy oraz nasadzeń drzew i krzewów
w strefach kontrolowanych z wyjątkiem ustaleń § 13 ust. 1 pkt 2 lit. e,
b) zalesienia terenu, do czasu budowy gazociągów, w zakresie pasa montażowego projektowanych gazociągów.
2. Na terenach rolnych strefa kontrolowana nie
stanowi ograniczeń dla upraw rolnych z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 3 lit a niniejszej uchwały.
3. Na terenach „ZN,G” pas wolny od zalesień
drzewostanem wyniesie minimum 2,0m na stronę
od osi skrajnych gazociągów.
4. Przez teren objęty planem przebiega gazociąg
wysokiego ciśnienia DN500 relacji Skwierzyna
– Barlinek o strefie odległości podstawowej wynoszącej 130,0m. Lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych względem istniejącej sieci gazowej
w odległościach mniejszych niż 65,0m od jego osi
wymaga szczegółowego uzgodnienia wszelkich zbliżeń, kolizji oraz ingerencji w w/w odległości u operatora sieci a także konieczność ścisłego nadzoru
przedstawiciela operatora nad pracami budowlanymi w strefie odległości podstawowej.
5. W przypadku wyłączenia z eksploatacji istniejącego gazociągu DN500 przez operatora sieci, przestają obowiązywać jego strefy odległości podstawowej. Tereny mogą zostać zagospodarowane
zgodnie z użytkowaniem dotychczasowym lub przeznaczeniem wynikającym z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
albo prawomocnych decyzji zgodnie z przepisami
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odrębnymi z uwzględnieniem stref kontrolowanych
gazociągów DN300 i DN700.
Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 14. 1. Pozostawia się istniejące drogi publiczne
w dotychczasowych liniach rozgraniczających wykazanych na rysunku planu.
2. Dopuszcza się realizację nowych ciągów komunikacyjnych pod warunkiem zabezpieczenia istniejących sieci gazowych na warunkach i w uzgodnieniu z operatorem.
3. Przejścia poprzeczne pod drogami należy wykonać na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą
drogi przy zastosowaniu zabezpieczeń gazociągów
przed uszkodzeniem. Przejście gazociągami pod
jezdnią drogi krajowej nr 22, należy wykonać bez
rozkopywania jezdni – metodą hydrauliczną – pod
kątem zbliżonym do 90º.
4. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi: wysokiego,
średniego i niskiego napięcia należy zachować odpowiednie odległości zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi; na etapie opracowania projektu technicznego, w przypadku stwierdzenia kolizji
z liniami elektroenergetycznymi, inwestor gazociągu
winien wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków
na likwidację kolizji.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
stacji gazowych rozwiązania techniczne sposobu
zasilania obiektów i oświetlenia określone zostaną
w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej właściwego operatora.
6. Zagospodarowanie obszaru objętego planem
w obrębie 05 Czechów w sąsiedztwie linii kolejowej
Tczew – Kostrzyn, na której docelowa prędkość wynosić będzie dla pociągów pasażerskich 120km/h,
powinno być zgodne z ustawą o transporcie kolejowym, rozporządzeniami wykonawczymi i innymi
przepisami odrębnymi.
Rozdział 11
Stawki procentowe
§ 15. Na podstawie art. art. 15 ust. 2 pkt. 12 oraz
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania
ustala się 1% stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
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Rozdział 12
Przepisy końcowe
§ 16. Na podstawie ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych:
1) przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne
klasy III, zgodnie z Decyzją Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi znak GZ.tr.057-602-103/09 z dnia
19-03-2009r;
2) przeznacza się na cele nieleśne grunty leśne
stanowiące własność Skarbu Państwa, zgodnie

Poz. 2005
z Decyzją Ministra Środowiska znak ZS-W2120/148/2009 z dnia 19-08-2009r.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Tadeusz Boczula
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/239/09
Rady Gminy Santok
z dnia 29 października 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/239/09
Rady Gminy Santok
z dnia 29 października 2009r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/239/09
Rady Gminy Santok
z dnia 29 października 2009r.

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie

Dotyczy: sposobu rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Santok.

Dotyczy: sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania,
zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu
sieci gazowych w gminie Santok.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi
zmianami) oraz w nawiązaniu do informacji Wójta
Gminy Santok stwierdza się, że do wymienionego
wyżej projektu planu miejscowego osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły żadnych uwag

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 późniejszymi
zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 167, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Santok rozstrzyga co następuje: z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Santok oraz z przeprowadzonej analizy prognozy
skutków finansowych uchwalenia tego planu wynika, że nie wystąpi realizacja zadań z zakresu infrastruktury technicznej, za które odpowiedzialna jest
gmina i nie nastąpią wydatki z budżetu gminy.

2 005

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

2006
2 00 6

UCHWAŁA NR 279/5/XXXIII/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 9 listopada 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Iłowej
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale 39/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2007r. w sprawie uchwalenia
Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Nr 39, poz. 646), w załączniku do uchwały „Statut
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Iłowej”, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Przedmiotem działania zakładu są zadania
w zakresie:
1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, a w szczególności:
a) pełnienie funkcji administratora zasobu komunalnego,
b) utrzymanie w należytym stanie, porządku
i czystości nieruchomości komunalnych oraz ich
otoczenia,
c) dokonywanie napraw budynków, ich pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenie do poprzedniego stanu budynków uszkodzonych,

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241.

d) naprawa i wymiana wewnętrznych instalacji
wodociągowych, gazowych i ciepłej wody (bez
urządzeń odbiorczych),
e) naprawa i wymiana wewnętrznej instalacji
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej (z wyjątkiem osprzętu),
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f) wymiana pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków,

2) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych w przepisach ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - z zastosowaniem
obowiązujących przepisów wykonawczych do tej
ustawy."

g) zaopatrzenie w centralną energię cieplną
i ciepłą wodę.
2) gminnych dróg, ulic, mostów i placów,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię
cieplną,
4) targowisk,

Poz. 2006, 2007

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 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:
Mirosław Wdowiak

5) zieleni gminnej i zadrzewień,
6) cmentarzy komunalnych."
2 00 6

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

2007
2 00 7

UCHWAŁA NR 285/5/XXXIII/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 9 listopada 2009r.
w sprawie: określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania a także zasad
zwrotu wydatków za te usługi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 stycznia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.1) oraz art. 50
ust. 6, art. 96 ust. 4 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych.
§ 2. 1. Warunkiem przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych
(z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) jest
złożenie wniosku o ich przyznanie przez:
a) osobę zainteresowaną,
b) przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej,
c) inną osobę (za zgodą osoby zainteresowanej).
2. Do wniosku załącza się:
a) dowody o dochodach osoby zainteresowanej,

b) dokumenty określające stan zdrowia osoby
zainteresowanej,
c) zaświadczenie lekarskie o rodzaju schorzenia
lub niepełnosprawności (w przypadku wniosku o przyznanie specjalistycznej usługi
opiekuńczej – z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
3. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania
usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), wymiar i zakres przyznawanych usług
uzależniony jest od stanu zdrowia osoby zainteresowanej, jej sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jej rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych
w budżecie gminy na ten cel
____________________________________
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 42, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241.
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§ 3. 1. Odpłatności dla świadczeniobiorcy usług
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) za
1 godzinę świadczonych usług opiekuńczych stanowi 2,5% najniższej emerytury brutto ogłaszanej
w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze
Polskim na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.
z 2004r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.2).
2. Zmiana stawki odpłatności wynikająca ze
zmiany wysokości najniższej emerytury, o której
mowa w ust. 1, wchodzi w życie od pierwszego dnia
następnego miesiąca, od którego obowiązuje nowa
wysokość najniższej emerytury wynikająca z komunikatu Prezesa ZUS.

Dochód w % kwoty określonej na podstawie art. 8
ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej
101-151
pow. 151-201
pow. 201-251
pow. 251-301
pow. 301-351
pow. 351-401
pow. 401-451
pow. 451-500

§ 4. Całkowite zwolnienie od opłat za usługi
opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze
(z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przysługuje świadczeniobiorcom, których dochód lub
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej.
§ 5. 1. Warunkiem częściowego zwolnienia
świadczeniobiorców będących osobami samotnymi
lub samotnie gospodarującymi jest posiadanie dochodu przekraczającego kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej jednak w nie większej wysokości niż pięciokrotność tej kwoty.
2. Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty,
o której mowa w § 3 ust. 1, dla osób określonych
w ust. 1 wynosi:

Wysokość częściowego zwolnienia określona w procentach, od
ceny za 1 godz. usługi opiekuńczej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 1
95
90
75
65
55
45
30
15

§ 6. 1. Warunkiem częściowego zwolnienia
świadczeniobiorców będących osobami w rodzinie
jest posiadanie dochodu przekraczającego kryterium
dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy
o pomocy społecznej jednak w nie większej wysokości niż 3,5-krotność tej kwoty.
Dochód w % kwoty określonej na podstawie art. 8
ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej
101-151
pow. 151-201
pow. 201-251
pow. 251-301
pow. 301-350

Poz. 2007

2. Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty,
o której mowa w § 3 ust. 1, dla osób określonych
w ust. 1 wynosi:

Wysokość częściowego zwolnienia określona w procentach, od
ceny za 1 godz. usługi opiekuńczej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 1
90
80
60
40
20

§ 7. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) wnoszona jest z dołu w rozliczeniach miesięcznych do 5-go dnia następnego
miesiąca:
a) gotówkowo - w kasie Urzędu Miejskiego
w Iłowej;
b) bezgotówkowo - na konto Ośrodka Pomocy
Społecznej w Iłowej.
§ 8. Nie dochodzi się zwrotu odpłatności za
usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w przypadku śmierci osoby samotnej, nieposiadającej małżonka, zstępnych, wstępnych.
______________________________
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120,
poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954,
Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005r. Nr 167, poz. 1397
i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208,
poz. 1534, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191,
poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008r. Nr 67, poz. 411,
Nr 192, poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz
z 2009r. Nr 8, poz. 38, Nr 42, poz. 338, Nr 69, poz. 596 i Nr 97,
poz. 800.
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Poz. 2007, 2008

§ 9. Decyzje administracyjne dotyczące przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych wydane
przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją moc do czasu ich wygaśnięcia.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2010 roku.3

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

Przewodniczący Rady:
Mirosław Wdowiak
_____________________________________
3
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Rady Miejskiej
w Iłowej Nr 139/4/XIX/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2004r. Nr 48, poz. 877)

2 00 7
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2008
2 00 8

UCHWAŁA NR XLIX/171/2009
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka
usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum - Zachód
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20
ust. 1 i art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXVI/61/08 Rady Miasta Żagań z dnia 29 maja
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ośrodka usługowego dla zachodniej
części miasta Żagania Centrum - Zachód, po stwierdzeniu zgodności ze zmianą studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań, Rada Miasta Żagań uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum - Zachód.
2. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki:
1) Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;
2) Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ośrodka
usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum - Zachód;
3) Nr 3 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
2) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu
terenem, wynikające z prawomocnych decyzji
administracyjnych;
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym, o których mowa w § 1 ust. 2;
4) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o podstawowej funkcji określonej symbolem literowym;
5) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy
przez to rozumieć działalność wyznaczoną do
lokalizacji w danym terenie;
6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy
przez to rozumieć działalność inną niż podstawowa, dopuszczoną do lokalizacji na danym terenie;
7) wskaźniku zabudowy - należy przez to rozumieć
udział procentowy sumy powierzchni zabudowanych przez budynki i budowle w ogólnej
powierzchni działki budowlanej;

Ustalenia ogólne

8) wskaźniku terenu biologicznie czynnego - należy przez to rozumieć udział procentowy powierzchni zajętej przez grunt rodzimy pokryty
roślinnością oraz
wody powierzchniowe
w ogólnej powierzchni działki budowlanej;

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:

9) urządzeniach towarzyszących - należy przez to
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia

Dział I
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i infrastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem)
oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę
wobec przeznaczenia podstawowego;
10) nieprzekraczalnej linia zabudowy - należy przez
to rozumieć linię, poza którą nie można lokalizować obiektów budowlanych, z wyłączeniem
zieleni urządzonej i nieurządzonej, dróg, parkingów zielonych, linii przesyłowych, sieci
uzbrojenia terenu, obiektów małej architektury,
tablic informacyjnych i reklamowych oraz
punktów informacyjnych;
11) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię, na której należy posadowić co
najmniej 80% frontowej elewacji budynku. Dopuszczalne jest lokalizowanie poza obowiązującą linią zabudowy innych elementów budynku,
takich jak schody, balkony, wykusze i inne;
12) usługach - należy przez to rozumieć działalności
w dziedzinach: handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, rzemiosła, szkolnictwa, zdrowia, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, obsługi
komunikacji (w tym stacje paliw oraz naprawy
i obsługi pojazdów mechanicznych, bazy transportowe i spedycyjne), instytucji finansowych
i ubezpieczeniowych, siedzib stowarzyszeń,
związków, izb zawodowych i gospodarczych,
jednostek projektowych i consultingowych, instytucji gospodarczych, środków masowej komunikacji i łączności oraz innych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio lub,
a mają charakter usługi i obsługi.
2. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć
zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia funkcji zawarte w § 14 niniejszej
uchwały, przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów;
4) obowiązujące linie zabudowy;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Pozostałe elementy rysunku mają charakter
informacyjny, sugerujący określone rozwiązania
przestrzenne i regulacyjne.
3. Na terenie opracowania planu obowiązują
ustalenia przepisów szczególnych.
§ 4. 1. W dziale II wprowadzono:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
2) zasady ochrony środowiska, przyrody;
3) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków;

Poz. 2008

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
6) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej.
2. W dziale III wprowadzono ustalenia dotyczące
przeznaczenia terenów oraz szczegółowe warunki,
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu, dla poszczególnych
terenów wyznaczonych w planie.
3. W dziale IV wprowadzono ustalenia końcowe,
w tym jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości
terenu.
4. Nie określa się ustaleń i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie szczególnych
przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, z uwagi na
brak występowania zagadnień na terenie opracowania planu.
Dział II
Ustalenia szczegółowe dla całego obszaru opracowania
Rozdział 1
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5. 1. Należy zachować układ dróg, wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.
2. Zakazuje się realizacji dachów o przesuniętej
w pionie kalenicy oraz o niesymetrycznych spadkach połaci.
3. Dopuszcza się lokalizację reklam, obiektów
małej architektury. Ich wysokość nie może przekroczyć ustalonej wysokości zabudowy na terenie, chyba że przepisy działu III dopuszczą dla tych obiektów
inne wysokości.
4. Poza wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalna linią zabudowy, w tym na granicy działki,
dopuszcza się lokalizację portierni oraz pojedynczych obiektów małej architektury i infrastruktury.
5. Dopuszcza się remonty, przebudowę, zabudowę odtworzeniową istniejących budynków zlokalizowanych na granicach działek lub w odległości
mniejszej niż 4m od granicy działki, zgodnie z przepisami szczególnymi.
Rozdział 2
Zasady ochrony środowiska, przyrody
§ 6. 1. Ustala się obowiązek zdjęcia i zabezpie-
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czenia próchniczej warstwy gleby z części gruntów
przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone zgodnie z przepisami szczególnymi.

f)

nagrobek Johannesa Kliche,

g)

nagrobek Augustyna Nicka,

h)

tablica upamiętniająca Hermanna Wentzla,

2. Ustala się ograniczenie uciążliwości projektowanej działalności usługowej, rzemieślniczej i produkcyjnej, w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji złowonnych oraz nie
jonizującego promieniowania elektromagnetycznego, do granic własności terenu określonych tytułem
prawnym, na których jest lokalizowana.

i)

tablica upamiętniająca Karla Heintzego,

j)

nagrobek architektoniczny z około 1900r.,

k)

fragmenty zabytkowych płyt nagrobnych,
krzyże oraz żeliwne ogrodzenie znajdujące
się na terenie cmentarza,

l)

starodrzew cmentarny;

3. Lokalizacja planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko według przepisów szczególnych.
4. Ustala się obowiązek wykonania nawierzchni
terenów komunikacji i parkingów w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych do podłoża i wód gruntowych. W przypadku występowania wyżej wymienionych zagrożeń na terenach częściowo utwardzonych lub nie utwardzonych ustala się obowiązek
zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego
przed infiltracją zanieczyszczeń.
5. W obszarze opracowania planu obowiązuje
zapewnienie warunków umożliwiających prowadzenie akcji ratowniczych przeciwpożarowych, poprzez
zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych oraz dróg przeciwpożarowych,
zgodnie z przepisami szczególnymi.
6. Na terenie objętym planem dopuszcza się
wszelkie działania na rzecz poprawy stanu środowiska niezależnie od tego czy są one bezpośrednio
związane z ustaloną funkcją terenu.
Rozdział 3
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków
§ 7. 1. Ścisłej ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów szczególnych podlegają:
1) część obszaru średniowiecznego ośrodka miejskiego miasta Żagań wraz z otoczeniem
w promieniu 500m, wpisanego do rejestru zabytków - Nr rejestrowy 70;
2) cmentarz przy kościele Nawiedzenia NMP wraz
z obiektami na jego terenie, wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji 705 – nr rejestrowy L-49/01:
a)

dwie barokowe bramy cmentarne (od strony
ulic Podgórnej i Piaskowej),

b)

kaplica Namaszczenia z 1691r.,

c)

barokowa kostnica (kaplica) 1 1691r.,

d)

neoromańska kaplica grobowa księżnej żagańskiej,

e)

barokowa figura niewiasty wykorzystywana
wtórnie jako rzeźba nagrobna,

3) kościół p.w. Nawiedzenia NMP, wpisany do rejestru zabytków Nr 326;
4) Kaplica Bożego Grobu, wpisana do rejestru zabytków Nr 2083.
2. Dla terenów oraz obiektów objętych ścisłą
ochroną konserwatorską, o których mowa w § 7
ust. 1 ustala się:
1) zachowanie historycznego układu przestrzennego (w tym: kompozycję wnętrz urbanistycznych, kompozycję historycznej zieleni,) oraz
poszczególnych elementów tego układu (tj. historyczne nawierzchnie ulic, placów i chodników, historyczne obiekty techniczne, zabudowę
i zieleń);
2) konserwowanie zachowanych elementów układu przestrzennego, poszczególne obiekty
o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do
wartości obiektu, a funkcje uciążliwe i degradujące wyeliminować, z zachowaniem historycznej bryły budynku, detali, geometrii i materiałów pokrycia dachów;
3) zakaz nowej zabudowy;
4) usunięcie obiektów dysharmonizujących lub
pozostawienie ich do śmierci technicznej;
5) zakaz umieszczanie reklam lub innych tablic reklamowych nie związanych bezpośrednio z danym obiektem, dopuszczalne jest umiejscawianie tablic informacyjnych instytucji lub szyldów
związanych bezpośrednio z działalnością tych
obiektów;
6) zakaz prowadzenia nowych napowietrznych
linii teletechnicznych i energetycznych;
7) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych i prefabrykowanych;
8) wszelkie zamierzenia i działania, w tym prace
o charakterze urbanistycznym, budowlanym,
a także działalność o charakterze plastycznym,
lokalizowanie nowych obiektów oraz roboty
mające wpływ na zmianę krajobrazu, należy
konsultować i uzgadniać z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.
3. Na obszarze planu ustala się ochronę konserwatorską obszaru w granicach strefy ochrony konserwatorskiej oraz ochrony ekspozycji obszaru średniowiecznego ośrodka miejskiego miasta Żagań
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wraz z otoczeniem, oznaczonego na rysunku planu.
4. Dla terenów położonych w strefie ochrony
konserwatorskiej oraz ochrony ekspozycji obszaru
średniowiecznego ośrodka miejskiego miasta Żagań
wraz z otoczeniem, o której mowa w § 7 ust. 3 ustala się:
1) kształtowanie zabudowy w sposób nie kolidujący z ekspozycją widoku na Stare Miasto
w Żaganiu;
2) obowiązek likwidacji lub rewitalizacji elementów dysharmonizujących;
3) zachowanie linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

nych,
b) zachowania bezpieczeństwa pieszych i ruchu
pojazdów,
c)

spełnienia przepisów szczególnych, w tym
techniczno – budowlanych;

2) wzdłuż linii rozgraniczających dróg publicznych
dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu jednakowej wysokości lub wzajemnym dostosowaniu wysokości odcinków ciągów ogrodzeń jednak nie wyższych niż 1,5m od
poziomu terenu, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 1MU, 2MU i 1U.
Rozdział 5

4) zakaz budowy ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych;

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości

5) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych i masztów związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji;

§ 9. 1. W ramach planu nie wyznacza się terenów objętych postępowaniem scalania i wtórnego
podziału nieruchomości.

6) zakaz lokalizacji dominant architektonicznych
w postaci wież, urządzeń technicznych: wolnostojących kominów zaburzających ekspozycje
średniowiecznego ośrodka miejskiego miasta
Żagań;

2. Dopuszcza się wtórny podział działek na terenach zainwestowanych zgodnie z warunkami jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
oraz z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej
dla podzielonych nieruchomości zgodnie z przepisami szczególnymi.

7) zakaz prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych, istniejące linie
napowietrzne należy sukcesywnie zastępować
podziemnymi;
8) wszelkie zamierzenia i działania, w tym prace
o charakterze urbanistycznym, budowlanym,
a także działalność o charakterze plastycznym,
lokalizowanie nowych obiektów oraz roboty
mające wpływ na zmianę krajobrazu, należy
konsultować i uzgadniać z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.
5. Na terenie opracowania nie znajdują się
obiekty o walorach zabytkowych objęte ewidencja
zabytków. Dopuszcza się objęcie gminną ewidencją
zabytków obiektów na podstawie przepisów szczególnych.
6. Wszystkie odkryte w czasie prac ziemnych
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie
prawnej zgodnie z przepisami szczególnymi.

3. Pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz
w celu wytyczenia dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, rowerowych, miejsc postojowych lub budowy przepompowni ścieków, dodatkowych stacji
transformatorowych dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających
z przepisów szczególnych.
4. Ustala się minimalną szerokość frontu działki
budowlanej 20m.
5. W przypadku wydzielania działek na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości
dopuszcza się minimalną szerokość frontu działki
10m.
6. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MU 800m2,
2) w zabudowie oznaczonej symbolem U 800m2,

Rozdział 4

3) w zabudowie oznaczonej symbolem UC/U
800m2.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych

Rozdział 6

§ 8. 1. Obszary przestrzeni publicznej obejmują
tereny ulic publicznych wraz z przylegającymi do
nich bezpośrednio terenami w granicach wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnymi oraz
obowiązującymi liniami zabudowy.
2. Dla obszarów przestrzeni publicznej ustala się:
1) dopuszczenie umieszczenia tablic informacyjnych i reklamowych, punktów informacyjnych,
pod warunkiem:
a) właściwej

ekspozycji

obiektów

budowla-

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 10. 1. Wszystkie obiekty o wysokości równej
i większej niż 100m nad poziomem terenu, stanowią
przeszkody lotnicze i ze względu na zapewnienie
warunków bezpieczeństwa ruchu cywilnych statków
powietrznych muszą być uzgadnianie z Prezesem
Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
2. Pozostałe zasady i warunki zagospodarowania
terenów są określone w przepisach szczegółowych
dla poszczególnych terenów, zawartych w Dziale III
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uchwały.
3. Nie wyznacza się terenów dla których obowiązuje zakaz zabudowy.
Rozdział 7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
układu komunikacyjnego
§ 11. 1. Dla obsługi komunikacyjnej ustala się tereny dróg określone liniami rozgraniczającymi oraz
tereny dróg wewnętrznych realizowanych na warunkach określonych w § 11 ust. 5 i wprowadza się
ich klasyfikację funkcjonalną.
2. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD(Z),
2KD(Z), 3KD(Z) - teren drogi publicznej - droga
zbiorcza:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie
z rysunkiem;
2) zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie
z przepisami szczególnymi;
3) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych oraz
dróg rowerowych;

Poz. 2008

5) dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą drogi.
5. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KDW
- teren drogi wewnętrznej:
1) minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 8m;
2) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni oraz ciągu pieszego;
3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej;
4) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej
architektury;
5) dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą drogi.
6. Na obszarze planu dopuszcza się realizację
dróg wewnętrznych. W przypadku ich realizacji ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:

4) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej;

1) minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 8m;

5) dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą drogi;

2) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni oraz ciągu pieszego;

6) dopuszcza się realizowanie nowych wjazdów za
zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
3. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KD(L)
- teren drogi publicznej - droga lokalna:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie
z rysunkiem planu;
2) zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie
z przepisami szczególnymi;
3) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych oraz
dróg rowerowych;
4) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej;
5) dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą drogi.
4. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD(D),
2KD(D) - teren drogi publicznej - droga dojazdowa:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie
z rysunkiem planu;
2) zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie
z przepisami szczególnymi;
3) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych oraz
dróg rowerowych;
4) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej;

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej;
4) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej
architektury;
5) dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą drogi.
7. Ustala się następującą minimalną liczbę
miejsc postojowych:
1) obiekty handlowe, w tym obiekty handlowe
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2
- 1 miejsce postojowe na 25m2 powierzchni
użytkowej;
2) obiekty usługowe - 1 miejsce postojowe na
50m2 powierzchni użytkowej.
Rozdział 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
infrastruktury technicznej
§ 12. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną:
1) docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie
nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej, poza przyłączami do poszczególnych obiektów, powinny być usytuowane pod ziemią (linie
elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia oraz telefoniczne wyłącznie kablowe)
oraz maja przebiegać w liniach rozgraniczających dróg i ulic, lub innych przestrzeniach pu-
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blicznych, w uzgodnieniu z zarządcami dróg.
W sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się
przeprowadzenie sieci poza układem ulic pod
warunkiem zachowania ustaleń przepisów
szczególnych obowiązujących przy projektowaniu sieci;
2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają
uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie dla celów bytowo - gospodarczych, technologicznych i przeciwpożarowych
z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej;

Poz. 2008
do bezodpływowych zbiorników do czasu realizacji lub rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej.

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się
zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne
i grupowe instalacje zasilane gazem, energią elektryczną i innymi paliwami niskoemisyjnymi.
6. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną ustala się rozbudowę kablowych linii telekomunikacyjnych po uzgodnieniu z administratorem.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) dopuszcza się możliwość realizacji sieci gazowej jako towarzyszącej inwestycjom na terenach działek własnościowych inwestorów,
z zapewnieniem dostępu do armatury i sieci
gazowej;
2) dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych.

2) rozbudowę sieci wodociągowej z zapewnieniem zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpożarowe, w tym średnice nominalne przewodów
wodociągowych oraz hydrantów, zgodnie
z przepisami szczególnymi;

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się:

3) rozbudowę sieci na terenach nowego zainwestowania według warunków technicznych
uzgodnionych z administratorem.

2) rozbudowę sieci elektrycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi według technicznych warunków przyłączenia, uzgodnionych z administratorem sieci;

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia
ścieków bytowych oraz komunalnych ustala się:
1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz
wód podziemnych;
2) realizacje sieci kanalizacji z odprowadzeniem
do oczyszczalni ścieków.
4. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych
ustala się:
1) dopuszcza się realizację kanalizacji deszczowej
na terenie opracowania;
2) obowiązek, przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub rozprowadzeniem po terenie inwestora, zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, w lokalnych
urządzeniach oczyszczających;
3) obowiązek utwardzania i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi, chemicznymi i olejami;
4) dopuszcza się rozprowadzenie wód deszczowych po terenie inwestora zgodnie z przepisami szczególnymi;
5) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych
do cieków wód powierzchniowych, lokalną siecią kanalizacyjną, na warunkach określonych
przez zarządcę cieku;
6) odprowadzenie do kanalizacji deszczowej odpływów z powierzchni dachów obiektów kubaturowych;
7) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych

1) zaopatrzenie z istniejącej sieci elektroenergetycznej;

3) w przypadku kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi dopuszcza się ich przebudowę.
9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i obowiązującym planie gospodarki odpadami.
Rozdział 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 13. Na terenie objętym planem dopuszcza się
realizację rozwiązań tymczasowych, nie będących
obiektami budowlanymi.
Dział III
Ustalenia szczegółowe dla terenów wyznaczonych
planem
§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1MU, 2MU, 3MU, 4MU ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy
mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej oraz
usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona,
drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, parkingi, urządzenia towarzyszące;
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a)

ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko oraz
przedsięwzięć mogących potencjalnie zna-
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cząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,
b)

c)

lokalizowanie zabudowy zwartej, nawiązującej w detalu architektonicznym i gabarytach
do zabudowy przedwojennej,

Poz. 2008
niowo - usługowa, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, parkingi, urządzenia towarzyszące;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

w przypadku lokalizacji usług ustala się
obowiązek wydzielenia w obrębie własności
dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo na warunkach określonych
w § 11 ust. 7;

a)

ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko oraz
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:

b)

lokalizowanie zabudowy zwartej, nawiązującej w detalu architektonicznym i gabarytach
do zabudowy przedwojennej,

c)

w przypadku lokalizacji usług ustala się
obowiązek wydzielenia w obrębie własności
dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo na warunkach określonych
w § 11 ust. 7;

a)

b)

wysokość zabudowy nie może przekroczyć
istniejących budynków na terenie, maksymalna wysokość nowej zabudowy 4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe,
ustala się jako obowiązujące stosowanie
w nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych w nawiązaniu do
sąsiadującej zabudowy,

c)

w modernizowanych lub remontowanych
budynkach dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości oraz kształtu dachu i kąta
nachylenia połaci dachowych,

d)

dopuszcza się stosowanie dachów płaskich
dla obiektów usługowych, urządzeń infrastruktury technicznej i obsługi terenu, takich
jak stacje transformatorowe, osłony śmietnikowe lokalizowanych we wnętrzu kwartału
zabudowy,

a)

maksymalna wysokość nowej zabudowy
4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze
użytkowe,

b)

ustala się jako obowiązujące stosowanie
w nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych w nawiązaniu do
sąsiadującej zabudowy,

c)

w modernizowanych lub remontowanych
budynkach dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości oraz kształtu dachu i kąta
nachylenia połaci dachowych,

d)

dopuszcza się stosowanie dachów płaskich
i o niższych spadkach dla obiektów usługowych, urządzeń infrastruktury technicznej
i obsługi terenu, takich jak stacje transformatorowe, osłony śmietnikowe lokalizowanych we wnętrzu kwartału zabudowy,

e)

maksymalna wskaźnik zabudowy: 100% powierzchni działek,

f)

ustala się minimalną nieprzekraczalną linię
zabudowy 5m od linii rozgraniczających wydzielanych dróg wewnętrznych,

ustala się obowiązującą linię zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu,

g)

poza nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się lokalizowanie dróg, parkingów,
zieleni urządzonej,

ustala się minimalną nieprzekraczalną linię
zabudowy 5m od linii rozgraniczających wydzielanych dróg wewnętrznych,

h)

zieleń urządzoną należy kształtować jako niską, średnią i wysoką o charakterze zieleni
towarzyszącej i ozdobnej.

poza nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się lokalizowanie dróg, parkingów,
zieleni urządzonej,

i)

zieleń urządzoną należy kształtować jako niską, średnią i wysoką o charakterze zieleni
towarzyszącej i ozdobnej.

e)

maksymalny wskaźnik zabudowy: 70% powierzchni działek,

f)

minimalny wskaźnik terenu biologicznie
czynnego: 15% powierzchni działek,

g)

dla terenu oznaczonego symbolem 1MU
ustala się obowiązującą linię zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu,

h)

dla terenów oznaczonych symbolami 2MU,
3MU, 4MU ustala się nieprzekraczalną linię
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

i)

j)

k)

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1U ustala
się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;
2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszka-

3. Dla terenów oznaczonych symbolami 1UC/U,
2UC/U, 3UC/U, 4UC/U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000m2 oraz tereny zabu-
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dowy usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne,
ciągi piesze, ścieżki rowerowe, parkingi, urządzenia towarzyszące;
3) zakaz wprowadzania funkcji mieszkaniowej;
4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a)

b)

c)

lokalizowanie zabudowy nawiązującej wysokością oraz kształtem i kątem nachylenia połaci dachów do obiektów istniejących,
na rysunku planu wyznaczono orientacyjne
linie rozgraniczające drogi wewnętrzne wraz
z orientacyjnymi nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy. Dopuszcza się zmianę przebiegu
tych dróg, na warunkach określonych w § 11
ust. 6,
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie
własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo na warunkach określonych
w § 11 ust. 7;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a)

b)

maksymalna wysokość nowej zabudowy
4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze
użytkowe,
ustala się jako obowiązujące stosowanie
w nowoprojektowanych budynkach połaci
dachowych w nawiązaniu do sąsiadującej
zabudowy,

c)

dopuszcza się stosowanie w budynkach
usługowych dachów płaskich,

d)

w modernizowanych lub remontowanych
budynkach dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości oraz kształtu dachu i kąta
nachylenia połaci dachowych,

e)

maksymalna wskaźnik zabudowy: 100% powierzchni działek,

f)

ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu,

g)

ustala się minimalną nieprzekraczalną linię
zabudowy 5m od linii rozgraniczających wydzielanych dróg wewnętrznych,

h) poza nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się lokalizowanie dróg, parkingów,
zieleni urządzonej,
i)

zieleń urządzoną należy kształtować jako niską, średnią i wysoką o charakterze zieleni
towarzyszącej i ozdobnej.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UKS/ZC

Poz. 2008

ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów
sakralnych oraz cmentarzy;
2) przeznaczenie uzupełniające: istniejące towarzyszące obiekty sakralne, zieleń urządzona.
5. Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP,
2ZP, 3ZP ustala się:
1) przeznaczenie
urządzonej;

podstawowe:

tereny

zieleni

2) przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury;
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a)

uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach terenu należy wprowadzać w sposób
nie naruszający istniejących wartości środowiska przyrodniczego oraz w uzgodnieniu
z właściwym wojewódzkim konserwatorem
zabytków,

b)

dopuszcza się sytuowanie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

6. Dla terenów oznaczonych symbolami 1E, 2E,
3E ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów
i urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną
- stacje transformatorowe;
2) użytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) zapewnienie dojazdów z dopuszczeniem służebności dojścia i dojazdu.
Dział IV
Ustalenia końcowe
§ 15. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu dla
wszystkich terenów w wysokości 30%.
§ 16. W granicach opracowania tracą moc ustalenia uchwały Nr IX/57/99 Rady Miejskiej w Żaganiu
z dnia 27 maja 1999r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum - Zachód.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
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Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/171/09
Rady Miasta Żagań
z dnia 12 listopada 2009r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/171/09
Rady Miasta Żagań
z dnia 12 listopada 2009r.

Informacja o rozstrzygnięciu uwag wniesionych do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego dla zachodniej
części miasta Żagania Centrum - Zachód

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
stwierdza się, że do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka
usługowego dla zachodniej części miasta Żagania
Centrum - Zachód nie zostały złożone uwagi.

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.).
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum - Zachód nie przewiduje
realizacji infrastruktury technicznej obciążającej budżet miasta.
Plan dopuszcza remonty i przebudowy istniejące
infrastruktury, w tym należącej do zadań własnych
miasta. Dopuszczone rozbudowy i remonty istniejącej infrastruktury finansowane będą ze środków
własnych miasta oraz wszelkich środków pomocowych, funduszy unijnych z możliwością partycypacji
innych jednostek organizacyjnych.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2009
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 23 listopada 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Słońsk uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Nadaje się ulicy położonej w Słońsku na
działce o numerze ewidencyjnym 452/11 w obrębie
Gminy Słońsk następującą nazwę: Wspólna.
2. Położenie ulicy określa kserokopia mapy ewidencji gruntów miejscowości Słońsk, gdzie kolorem
zielonym zaznaczono jej przebieg.

§ 2. Traci moc uchwala nr XXXVII/229/2009 Rady
Gminy Słońsk z dnia 18 września 2009 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia
1.10.2009r. Nr 104, poz. 1387)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słońsk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz
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UCHWAŁA NR XXX/202/09
RADY GMINY SZCZANIEC
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest Wójt
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) w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.: Dz. U.
z 2007r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, Dz. U.
z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227,
poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101,
Nr 86, poz. 720) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest Wójt Gminy Szczaniec, zwanych dalej drogami gminnymi, na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3.
§ 2. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego, o których
mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki
opłat za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 50% szerokości oraz zatoki - 5zł;
2) jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego
jej zajęcia - 8zł (przez zajęcie jezdni powyżej
50% należy rozumieć zajęcie takiej jej szerokości, która uniemożliwi prowadzenie ruchu nawet w jednym kierunku);
2 0 10

3) drogi o nawierzchni gruntowej bez względu na
szerokość zajęcia - 5zł;
4) chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych - 6zł;
5) pozostałych elementów pasa drogowego nie
wymienionych w pkt 1 - 4 - 6zł.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczną stawkę opłaty za
1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez
rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 100zł.
2. Ustala się zerową stawkę opłaty określonej
w § 1 pkt 2 za umieszczanie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej finansowanej
z funduszy gminnych, niezwiązane z zarządzaniem
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 3 ustala się następującą stawkę
opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa
drogowego przez rzut poziomy:
1) obiektu handlowego - 1zł;
2) reklamy - 5zł.
2. Ustala się zerową stawkę opłaty za umieszczanie w pasie drogowym tablicy zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie
w szczególności w postaci planów, map, tablic,
plansz itp. oraz tablic i plansz propagujących bezpieczeństwo ruchu drogowego.
§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa
w § 1 pkt 4 ustala się stawkę opłat za 1 dzień za
1m2 powierzchni zajętego pasa drogowego - 3zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczaniec.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Starzyński
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UCHWAŁA NR XXX/203/09
RADY GMINY SZCZANIEC
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń prowadzonego przez Gminę Szczaniec Gminnego
Przedszkola w Szczańcu w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami: Dz. U.
z 2003r. Nr 137 poz. 1304, Dz. U. z 2004r. Nr 69
poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281
poz. 2781, Dz. U. z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94
poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167
poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr 144
poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, Dz. U.
z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115
poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181
poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145
poz. 917 Nr 216, poz.1370, Dz. U. z 2009r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458.), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Korzystanie z przedszkola ma charakter odpłatny z zastrzeżeniem bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51
poz. 458 z późn. zm.).

spakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka, ustala się opłatę za 1 godzinę
realizacji tych zajęć w wysokości 1,50zł (słownie: jeden złotych/ pięćdziesiąt groszy) i nalicza
się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas
realizacji podstawy programowej.
§ 3. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki
godzinowej, o której mowa w § 2, oraz prowadzonej
w przedszkolu listy obecności dzieci.
2. Za czas nieobecności dziecka w przedszkolu
opłaty, o której mowa w § 2, nie pobiera się.
§ 4. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat
miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa
umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
§ 5. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje
kosztów wyżywienia.

§ 2. Za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne:

§ 6. Traci moc uchwała XXIX/196/09 Rady Gminy
Szczaniec z dnia 29 października 2009 r. w sprawie
opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę
Szczaniec Gminnego Przedszkola w Szczańcu.

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczaniec.

2 0 11

2) zabawy aktywizujące oraz badawczo - rozwijające zainteresowania otaczającym światem;

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

3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz za-

Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Starzyński

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 140

– 8596 –

Poz. 2012, 2013
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UCHWAŁA NR XLVIII/399/09
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 30 listopada 2009r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (jedn. tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(jedn. tekst z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jan Chmielewski

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części stanowiące mienie komunalne za wyjątkiem wynajętych, wydzierżawionych, oddanych w użytkowanie wieczyste,
2) budynki lub ich części, grunty oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.
§ 2. Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XLVI/393/09 z dnia 30 października 2009r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

_______________________________
1
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
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 XLVIII/401/09
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 30 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 1 uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:

________________________________
1
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów 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.

Dziennik Urzędowy
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1.
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3.

– 8597 –

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

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
z tym, że w zależności od liczby osi, dopusz-

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

1.

nie mniej niż 12

2.

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

1.

czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:

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

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

Lp.

Stawka podatku (w złotych)
729,00
1 216,00
1 459,00

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
inne systemy zawieszenia osi
zawieszeniem uznanym za rówjezdnych
noważne
dwie, trzy osie
1 583,00
1 980,00
cztery osie i więcej
2 084,00
2 293,00
2 280,00
2 786,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą

Lp.

Poz. 2013

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

Stawka podatku
(w złotych)
1 582,00

z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

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

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie
1.
2.
3.

nie mniej niż 12-mniej niż 31
nie mniej niż 31-36 włącznie
powyżej 36

4.
5.
6.

nie mniej niż 12-36 włącznie
powyżej 36-mniej niż 40
nie mniej niż 40

1 583,00
2 084,00
2 280,00

1 741,00
2 153,00
2 434,00

2 084,00
2 280,00
2 280,00

2 153,00
2 509,00
2 786,00

trzy osie

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem

Lp.
1.

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

przyczepy i naczepy łącznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej
masie całkowitej (w tonach
od 7 i poniżej 12

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 rol-

Stawka podatku (w złotych)
1 206,00

niczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia:

Dziennik Urzędowy
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Lp.

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

1.
2.

nie mniej niż 12 - mniej niż 38
nie mniej niż 38

Poz. 2013, 2014

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeinne systemy zaniem pneumatycznym lub zawieszewieszenia osi
niem uznanym za równoważne
jezdnych
-jedna, dwie, trzy osie
1 206,00
1 621,00
1 667,00
2 135,00

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

Autobusy-ilość miejsc do siedzenia
mniej niż 30 miejsc
równa lub wyższa niż 30 miejsc

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/266/08 Rady
Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 października
2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych i zwolnień od
tego podatku.

Stawka podatku (w złotych)
1 703,00
2 153,00

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jan Chmielewski

2 0 13
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UCHWAŁA NR 289/5/XXXIV/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 2 grudnia 2009r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)
oraz art. 19 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. 2)
Rada Miejska w Iłowej uchwala, co następuje:

10) Leokadia Ziaja – sołectwo Jankowa Żagańska.
§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od zainkasowanych wpłat z tytułu opłaty od posiadania psów.
§ 4. Na terenie miejskim, pobór opłaty od posiadania psów:

§ 1. Na terenie wiejskim zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

1) przy zapłacie gotówkowej – dokonywany jest
w kasie Urzędu Miejskiego w Iłowej,

§ 2. Do poboru opłaty od posiadania psów
w poszczególnych sołectwach wyznacza się następujących inkasentów:

2) przy zapłacie bezgotówkowej – na rachunek
gminy Iłowa.

1) Beata Kwiatkowska – sołectwo Borowe,
2) Beata Andruszewska – sołectwo Klików,
3) Franciszek Paczkowski – sołectwo Czerna,
4) Maciej Beszterda – sołectwo Żaganiec,
5) Karol Ostrowski – sołectwo Szczepanów,
6) Dariusz Niedźwiecki – sołectwo Wilkowisko,
7) Zbigniew Bednarek – sołectwo Kowalice,
8) Jan Słocki – sołectwo Konin Żagański,
9) Jan Dromarecki – sołectwo Czyżówek,

______________________________
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 42, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 140
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Iłowej.

Poz. 2014, 2015

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010r.3
Przewodniczący Rady:
Mirosław Wdowiak
________________________________
3
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą z dnia 16 grudnia
2008r. Rady Miejskiej w Iłowej Nr 198/5/XXI/08 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 139, poz. 2212), która w zakresie
uregulowanym w niniejszej uchwale traci moc z dniem 1 stycznia
2010r.
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UCHWAŁA NR XXX/159/2009
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 2 grudnia 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142/2001, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10
i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006
Nr 121 , poz.844 z późn. zm.)
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 630zł.
510zł.
2) powyżej 5,5 do 9 ton włącznie 950zł. 760zł.
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.060zł. 860zł.
4) od samochodu ciężarowego o masie całkowitej
równej i wyższej niż 12 ton wg tabeli Nr 1

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej: bez katalizatora z katalizatorem
Masa całkowita
(w tonach)
nie mniej
mniej
niż
niż
12
15

15

12
23

23

12
29

29

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za roacute; wnoważne
Dwie osie
1.200
1.400
Trzy osie
1.500
1.800
Cztery osie i więcej
2.000
2.400

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów: bez katalizatora z katalizatorem.

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
1.400
1.500
1.600
1.900
2.300
2.500

1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.200zł. 800zł.
2) równej i wyższej niż 12 ton wg tabeli Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 140
Masa całkowita
(w tonach)
nie mniej
mniej
niż
niż
12
31

31

12
40

40

– 8600 –
Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za roacute; wnoważne
Dwie osie
1.500
1.800
Trzy osie i więcej
2.020
2.400

3. Od przyczepy i naczepy z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

Masa całkowita
(w tonach)
nie mniej
mniej
niż
niż
12
25

25

12
38

38

12
38

38

Poz. 2015, 2016

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
1.800
2.000
2.050
2.650

1) od 7 ton i poniżej 12 ton 900zł.
2) równej i wyższej niż 12 ton wg tabeli Nr 3

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za roacute; wnoważne
Jedna oś
1.000
1.200
Dwie osie
1.560
1.620
Trzy osie i więcej
1.572
1.700

4. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia: be z katalizatorem z katalizatorem
1) mniej niż 30 miejsc 900zł. 800zł.
2) równej i wyższej niż 30 miejsc 1.200zł. 1.000zł.
§ 2. Obniżone stawki dla pojazdów z zamontowanym katalizatorem, przysługują po udokumentowaniu w/w faktu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
1.100
1.300
1.566
1.800
1.578
1.800

od środków transportowych oraz Nr XI/56/2007 Rady Gminy w Niegosławicach z dnia 28 grudnia
2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/52/2007
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Leszek Kocik

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/52/2007 Rady Gminy w Niegosławicach z wysokości stawek podatku
2 0 15
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UCHWAŁA NR XXX/160/2009
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 2 grudnia 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek 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.), art. 5 ust. 1,
art. 6 ust. 12 i 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121 , poz. 844 z późn. zm.)

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-

Dziennik Urzędowy
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kowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,68zł od 1m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,50zł od
1ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25zł od 1m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,63zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 19,00zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,00zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,90zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 2,50zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
3. od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty, budynki lub ich części, budowle:
1) wykorzystywane na potrzeby statutowej działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej,
sportu i pomocy społecznej,
2) wykorzystywane na potrzeby statutowej działalności z zakresie bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej,

Poz. 2016

3) stanowiące mienie komunalne, nie oddane innym osobom fizycznym bądź prawnym w użytkowanie wieczyste lub posiadanie zależne.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2
nie dotyczą gruntów, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w rozumieniu art. 1 a ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatkach opłatach lokalnych.
§ 3. Określa się wzory formularzy obowiązujące
na terenie gminy Niegosławice:
1. „Deklaracja na podatek od nieruchomości od
osób prawnych i jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – wzór DN – 1, stanowiąca załącznik
Nr 1 do uchwały.”
2. „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wzór IN – 1, stanowiąca
załącznik Nr 2 do uchwały.”
§ 4. 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób
fizycznych zarządza się w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi
z wynagrodzeniem 7% od osobiście pobranych kwot
podatku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/109/2008 Rady
Gminy w Niegosławicach z dnia 4 grudnia 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na
podatek
od
nieruchomości
oraz
uchwała
Nr XXIV/105/2004 Rady Gminy w Niegosławicach
z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie określenia
wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku
Przewodniczący Rady
Leszek Kocik
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/160/2009
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 2 grudnia 2009r.

1.NIP................................................................................
2. Regon ……………………………………………………..
3. Nr PKD ………………………………………………….....
4. Numer Krajowego Rejestru Sądowego ……………
5. Tel. kontaktowy …………………………………………

DN – 1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na

......................................
..
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z
dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z
20.07.1999).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; tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej ,
jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa ( Agencji Nieruchomości Rolnych), a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 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 nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, bądź
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Wójt Gminy Niegosławice właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt Gminy Niegosławice
Adres Niegosławice 55

67-312 Niegosławice

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna

 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel
 2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np.dzierżawca, najemca)  8. współposiadasz zależny
(np.dzierżawca, najemca)
 9. zarządca
6. Miejsce położenia przedmiotów opodatkowania
...............................................................................
6 a. Identyfikator/y – numery działek
....................................................................... .....
7. Numer/y księgi wieczystej
...............................................................................
7 a. Nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta
...........................................................................
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8. Nazwa pełna

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

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. deklaracja na dany rok
 2. korekta deklaracji rocznej
- data od .....................................
 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
- data od .....................................
 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku - data od .....................................
 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby
- data od .....................................

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
Wyszczególnienie

Podstawa
opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy w Niegosławicach
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)
1. związanych z prowadzeniem działalności gospo- 21.
22.
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
.................. m2 ...............,.......
2. nieużytki
24.
25.
.................. ha
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie 27.
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
.................. m2
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. mieszkalnych - ogółem
30.
.................. m2

Kwota podatku
w zł, (należy
zaokrąglić do
pełnych złotych)

23.
.................,.......
26.

...............,....... .................,.......
28.
29.
...............,....... .................,.......
31.
32.
...............,....... .................,.......

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

33.
34.
........................ m2 .....................,.......

35.
........................,........

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

........................ m2 ....................,........

........................,........

* 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.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospo- 36.
37.
darczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ....................... m2 ..............,.......
ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

38.
.................,.......

........................ m2 ....................,........

........................,........

........................ m2 ....................,........

........................,........

39.

41.

40.

.................. m2 ..............,.......

.................,.......

........................ m2 ....................,........

........................,........
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........................ m2 ...................,.........

powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

.......................,.........

42.
43.
44.
...................m2 ...............,....... .................,.......
........................ m2 ....................,........

........................,........

........................ m2 ....................,........

........................,........

5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu- 45.
46.
47.
blicznego przez organizacje pożytku publicznego ................... m2 ...............,....... .................,.......
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

D.3 BUDOWLE
1. budowle
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

........................ m2 ....................,........

........................,........

........................ m2 ....................,........

........................,........

48.
49.
...............,.......
....................

50.
.................,.......

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku*
Suma kwot z kol. D (należy

zaokrąglić do pełnych złotych)

51.
.................,.......

F. KWOTA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (w poszczególnych terminach płatności)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
52. Imię
53. Nazwisko
54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego
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I. ADNOTACJA ORGANU PODATKOWEGO

56. Data i podpis osoby przyjmującej formularz

*) Pouczenie:
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 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 2005r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.).
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/160/2009
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 2 grudnia 2009r.

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację
1........................................................................................
2. .....................................................................................

IN – 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z
dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z
20.07.1999).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; tekst jedn.
Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo
obiektów budowlanych
lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub
zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Wójt Gminy Niegosławice właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Wójt Gminy Niegosławice
Adres

Niegosławice 55

67-312 Niegosławice

. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel
 2. współwłaściciel
 3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  8. współposiadasz zależny (np.
dzierżawca, najemca)
 9. zarządca
5. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
5a. Nazwisko , pierwsze imię , drugie imię
6. Imię ojca

6a. Imię ojca
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7a. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Numer domu / Numer lokalu

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. informacja składana po raz pierwszy
(wykazu)

 2. korekta uprzednio złożonej informacji

C. 1 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)
Powierzchnia Identyfikator
Wyszczególnienie
gruntów
– numer
działki
1. związanych z prowadzeniem działalności gospo- 18.
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
.................. m2
2. nieużytki

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

Nr księgi wieczystej i nazwa sądu

19.
................... ha
20.

...................m2
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. mieszkalnych – ogółem
21.
................... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

22.
2
.........................m

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

* 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.

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

23.

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 24.
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

................... m2
................... m2
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4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 25.
w zakresie świadczenia usług zdrowotnych ogółem
w tym:
................... m2
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadze- 26.
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
................... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

D.3 BUDOWLE
1. budowle

27.

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

.........................................................................,.....

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
28. Imię
29. Nazwisko
30. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

31. Podpis składającego informację

32. Imię

33. Nazwisko

34. Data wypełnienia ( dzień – miesiąc – rok )

35. Podpis składającego informację

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXXI/145/09
RADY GMINY GUBIN
z dnia 3 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gubin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 10
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 Rady Gminy Gubin Nr III/10/06
z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

na terenie Gminy Gubin, wprowadza się następujące zmiany:
1. załącznik Nr 1 uchwały otrzymuje treść jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. załącznik Nr 2 uchwały otrzymuje treść jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. załącznik Nr 3 uchwały otrzymuje treść jak
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gubin.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

Przewodniczący Rady
Stanisław Fudyma

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/145/09
Rady Gminy Gubin
z dnia 3 grudnia 2009r.
Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy
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

Minimalna stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1.200
1.200
1.200
1.200
Trzy osie
1.200
1.200
1.300
1.300
1.700
1.700
Cztery osie i więcej
1.300
1.300
1.700
2.600
2.600

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1.200
1.200
1.200
1.300
1.200
1.200
1.300
1.300
1.700
1.700
1.300
1.300
1.700
2.600
2.600

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/145/09
Rady Gminy Gubin
z dnia 3 grudnia 2009r.
Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy
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

Minimalna stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1.770
1.770
1.770
2.000

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1.770
1.770
1.770
2.000
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3

4

1.770
2.600

1.770
2.600

Trzy osie
12
40

40

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/145/09
Rady Gminy Gubin
z dnia 3 grudnia 2009r.
Stawki minimalne podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Minimalna stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Jedna oś
1.120
1.120
1.120
Dwie osie
1.120
1.120
1.480
1.750
Trzy osie
1.120
1.480

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1.120
1.120
1.120
1.120
1.120
1.480
1.750
1.120
1.480
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UCHWAŁA NR XXXVI/292/09
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 3 grudnia 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5
ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.,
Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
z wyjątkiem budowli związanych z dostarczaniem i uzdatnianiem wody, odprowadzaniem
i oczyszczaniem ścieków komunalnych, dla których określa się stawkę w wysokości 1,9% wartości budowli, o której mowa wyżej"

§ 1. W uchwale Nr XXXV/281/09 Rady Gminy
Zielona Góra z dnia 29 października 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

2) w § 2 dodaje się pkt 1 i 2 o następującym
brzmieniu:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7

"1) grunty wraz z budynkami przeznaczone na
działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej”
"2) nieruchomości lub ich części stanowiące
mienie komunalne, które nie zostały oddane
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w zarząd, najem, użyczenie, dzierżawę bądź nie
są użytkowane bezumownie lub z innego tytułu
prawnego"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.

Poz. 2018, 2019

wództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 roku i podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach i tablicy informacyjnej
w Urzędzie Gminy Zielona Góra.
Przewodniczący Rady Gminy Zielona Góra:
Henryk Walczak

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje2 0 18
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UCHWAŁA NR XXX\145\09
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez
Gminę Bojadła w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami: D. U. z 2003r.
Nr 137 poz. 1304, Dz. U. z 2004r. Nr 69 poz. 624,
Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281
poz. 2781, Dz. U. z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94
poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167
poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr 144
poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, Dz. U.
z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115
poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181
poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145
poz. 917 Nr 216 poz. 1370, Dz. U. z 2009r. Nr 6
poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania
przedszkolnego jest odpłatne.
§ 2. Opłacie podlegają świadczenia obejmujące:
1. koszty surowców zużytych do przygotowania
posiłków,
2. koszty dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych przez przedszkole.
godzina
6.50 – 7.50
7.50 – 12.50
12.50 – 13.50
13.50 - 14.50
14.50 – 15.50

§ 3. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2 pkt. 1
kalkulowana jest w każdej placówce odrębnie i ustalana przez strony: dyrektora przedszkola i rodziców
(opiekunów) dziecka w drodze indywidualnej umowy cywilno-prawnej.
§ 4. 1. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2
pkt. 2 ustala się za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych przez
przedszkole w wysokości 0,07% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie
odrębnych przepisów.
2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji
rozszerzonych świadczeń, ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz
prowadzonej w przedszkolu listy obecności dzieci.
3. Za czas nieobecności dziecka w przedszkolu
opłat, których mowa w § 2 ust. 1 i 2, nie pobiera się.
§ 5. Ustala się następujący rozkład dnia pobytu
dziecka w przedszkolu uwzględniający katalog usług
dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych
przez przedszkole:

ramowy rozkład zajęć
dodatkowe zajęcia opiekuńcze *
godziny realizacji podstaw programowych
dodatkowe zajęcia opiekuńcze *
dodatkowe zajęcia opiekuńcze *
dodatkowe zajęcia opiekuńcze *

-- * opieka nad dziećmi z elementami integracji i socjoterapii, bajkoterapia, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapia, przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach, realizacja programów autorskich i innowacji
pedagogicznych, terapia zajęciowa.

§ 6. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć przedszkola ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu
z rodzicami (opiekunami) dzieci.
§ 7. Rodzice (opiekunowie) dwojga i więcej dzieci uczęszczających do przedszkola powyżej pięciu
godzin dziennie uiszczają opłaty określone w § 4

ust. 1 z uwzględnieniem 50% zniżki w opłacie za
każdą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem
w ramach dodatkowych zajęć opiekuńczych za drugie i każde kolejne dziecko.
§ 8. Rodzice (opiekunowie) dzieci posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności, mogą, na wniosek
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złożony do Wójta Gminy Bojadła, być zwolnieni
z uiszczania opłaty, o której mowa w § 2 pkt. 2 niniejszej uchwały.
§ 9. Zwalnia się z obowiązku uiszczania opłaty
o której mowa w § 2 pkt. 2 niniejszej uchwały:
1. Dzieci przebywające w Domu Dziecka w Klenicy, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr
Maryi Niepokalanej – Prowincja Wrocławska.
2. Dzieci korzystające z dofinansowania do posiłków z Ośrodka Pomocy Społecznej (na czas korzystania z dofinansowania).
§ 10. 1. Traci moc uchwała Rady Gminy Bojadła
Nr XIX/69/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie
opłat za świadczenia prowadzone przez przedszko-

Poz. 2019, 2020

lach samorządowe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia
28 stycznia 2005r. Nr 5, poz. 99).
2. Traci moc uchwała Rady Gminy Bojadła
Nr XIX/134/09 z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Bojadła.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bojadła.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stefan Łabiak

2 0 19
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UCHWAŁA NR XL/284/09
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 7 grudnia 2009r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/280/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009r.
w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/280/09 Rady Gminy
Bledzew z dnia 30 października 2009r. w sprawie
podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od podatku § 2 otrzymuje brzmienie:
"1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki i grunty lub ich części stanowiące
mienie komunalne, nieoddane w posiadanie zależne,
2) budynki i grunty związane z działalnością
w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
3) budynki i grunty lub ich części wykorzystywane na cele działalności z zakresu oświaty, kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, opieki
społecznej oraz bezpieczeństwa publicznego.
2 020

4) budynki i grunty lub ich części wykorzystywane na cele związane z działalnością z zakresu gospodarki komunalnej,
5) budowle wykorzystywane do prowadzenia
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania
i oczyszczania ścieków.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie
obejmuje budynków i gruntów lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Dawidowicz
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UCHWAŁA NR XL/299/09
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 7 grudnia 2009r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu
opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i 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 ze zm.), art. 63 § 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)
Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/198/04 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie określenia
wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru

i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, załączniki Nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie
według załączników Nr 1, 2 i 3 niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/299/09
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 7 grudnia 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/299/09
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 7 grudnia 2009r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/299/09
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 7 grudnia 2009r.
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UCHWAŁA NR XL/300/09
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 7 grudnia 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, 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 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 18 sierpnia 2009r.
Nr 52, poz. 742) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
w 2010r. wynoszą:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 558zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 678zł,

c)

powyżej 9,0 ton a poniżej 12 ton - 915zł.

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.130zł.
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 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: od 7 ton i poniżej 12 ton - 548zł.
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki
podatkowe określa załącznik Nr 3 do uchwały.
7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a)

mniej niż 30 miejsc - 1.358zł,

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.369zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe wykorzystywane
w zakresie dowozu dzieci do szkół, za wyjątkiem
pojazdów o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłodawa
Nr XXVII/201/2008 z dnia 10 grudnia 2008r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 140

– 8623 –

Poz. 2022
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/300/09
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 7 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

mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
Dwie osie
387,00
404,00
441,00
560,00
Trzy osie
385,00
441,00
513,00
666,00
1.026,00
1.026,00
Cztery osie i więcej
666,00
675,00
1.054,00
1.672,00
1.672,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
447,00
501,00
619,00
1.399,00
447,00
619,00
666,00
1.026,00
1.594,00
1.594,00
675,00
1.054,00
1.672,00
2.480,00
2.480,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/300/09
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 7 grudnia 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
297,00
338,00
626,00
1.428,00
Trzy osie
1.260,00
1.743,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
338,00
538,00
1.022,00
1.960,00
1.743,00
2.577,00
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/300/09
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 7 grudnia 2009r.

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

mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
Jedna oś
200,00
226,00
359,00
Dwie osie
213,00
621,00
860,00
1.162,00
Trzy osie
685,00
953,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
226,00
359,00
624,00
313,00
860,00
1.306,00
1.719,00
953,00
1.295,00

2 022

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

2023
2 02 3

UCHWAŁA NR XL/301/09
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 7 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z ze zm.), art. 47 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U.
z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5, art. 6
ust. 12, 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.) 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) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,70zł od 1m2 powierzchni;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych - 3,97zł od
1ha powierzchni;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25zł 1m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,62zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
2) związanych z prowadzenie działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,63zł od 1m2 powierzchni
użytkowej;
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
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5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,78zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
6) budynki gospodarskie trwale związane z gruntem zajęte na cele rolnicze - 2,10zł od m2 powierzchni użytkowej;
7) letniskowych - 6,88zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach w opłatach lokalnych.
§ 2. Oprócz zwolnień określonych w art. 7 ust. 1
i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada
Gminy w Kłodawie zwalnia z podatku od nieruchomości:
1. budynki lub ich części i grunty stanowiące mienie komunalne wykorzystywane w statutowej
działalności w zakresie kultury, pomocy społecznej oraz ochrony przeciwpożarowej;

Poz. 2023, 2024

§ 3. 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób
fizycznych zarządza się w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi,
którzy otrzymywać będą prowizję w wysokości
10% od zebranej kwoty.
3. Pobrany podatek od nieruchomości sołtysi
powinni wpłacać na konto Urzędu Gminy Kłodawa
w ciągu 3 dni od daty pobrania.
4. Inkasenci ponoszą odpowiedzialność zgodnie
z obowiązującymi przepisami za podatek pobrany
i niewpłacony w terminie na konto Urzędu Gminy
Kłodawa.
5. Podatnicy mogą wpłacać podatek od nieruchomości na konto Urzędu Gminy Kłodawa.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłodawa
Nr XXV/182/08 z dnia 29 października 2008r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. budynki lub ich części i grunty zajęte na działalność związaną z realizacją zadań w zakresie
niepełnosprawności oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Przewodniczący Rady
Andrzej Legan
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UCHWAŁA NR XL/302/09
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 7 grudnia 2009r.
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 18a i art. 19 ust. 1 lit. f
i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi, którzy otrzymywać będą prowizję w wysokości 15% od
zebranej kwoty.

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Kłodawa
opłatę od posiadania psów.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy w Kłodawie
Nr XXV/184/08 z dnia 29 października 2008r.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty od posiadania jednego psa w wysokości 20zł rocznie.

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

§ 3. 1. Pobór podatku od posiadanego psa zarządza się w drodze inkasa.

2 02 4

3. Opłatę od posiadania psa wpłacać można na
konto Urzędu Gminy Kłodawa.
§ 4. Opłata należy uiszczać w terminie do
30 czerwca 2010r.

Przewodniczący Rady
Andrzej Legan

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 140

– 8626 –

Poz. 2025, 2026

2025
2 025

UCHWAŁA NR XL/303/09
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 7 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) w związku
z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2009r. - 34,10zł za 1dt (M. P. z dnia
30 września 2009r. Nr 62, poz. 829) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

3. Pobrany podatek sołtysi powinni wpłacać na
konto Urzędu Gminy Kłodawa w ciągu 3 dni od daty
pobrania.

§ 1. 1. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych zarządza się w drodze inkasa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej zasady
obowiązują od 1 stycznia 2010r.

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi,
którzy otrzymywać będą prowizję w wysokości
10% od zebranej kwoty.

4. Inkasenci ponoszą odpowiedzialność za podatek pobrany i niewpłacony w terminie na konto
Urzędu Gminy Kłodawa.
5. Podatnicy mogą wpłacać podatek rolny na
konto Urzędu Gminy Kłodawa.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/186/08 Rady
Gminy Kłodawa z dnia 29 października 2008r.

Przewodniczący Rady
Andrzej Legan
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UCHWAŁA NR XL/304/09
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 7 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41
ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a
i pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 121,
poz. 844 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

2. Terminem płatności jest dzień dokonywania
sprzedaży na targowisku.

§ 1. Ustala się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach:

5. Sołtysi otrzymywać będą prowizję w wysokości 20% z zebranej kwoty.

1. w miejscowości Kłodawa, Różanki, Wojcieszyce dziennie - 20zł;
2. w pozostałych miejscowościach dziennie - 10zł.
§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej dokonywanie
sprzedaży produktów pochodzących z własnego
gospodarstwa rolnego.
§ 3. 1. Opłatę należy uiścić u sołtysa lub na konto
Urzędu Gminy Kłodawa.

3. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
4. Na inkasentów wyznacza się Strażnika Gminy
w Kłodawie i sołtysów w pozostałych miejscowościach.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/185/08 Rady
Gminy Kłodawa z dnia 29 października 2008r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan
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UCHWAŁA NR XLI/279/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 7 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/271/09 z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami) i w oparciu o art. 5, art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w Małomicach
uchwala, co następuje:
§ 1. § 1 ust. 2 lit. e uchwały Nr XL/271/09 z dnia
6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od
tego podatku dla Gminy Małomice otrzymuje
brzmienie:
„pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego oraz garaże,
od 1m2 powierzchni użytkowej 3,00zł”.
§ 2. § 1 ust. 4 uchwały Nr XL/271/09 z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od
tego podatku dla Gminy Małomice otrzymuje
brzmienie:
„Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

2 02 7

a)

budynki i ich części stanowiące mienie komunalne z wyjątkiem wydzierżawionych lub
oddanych w zarząd,

b)

nieruchomości lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności oświatowej,
działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem
i oczyszczaniem ścieków, działalności związanej z gospodarką mieszkaniową, z wyjątkiem budynków lub ich części wynajętych
lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej i cele mieszkalne,

c)

budynki wykorzystywane na działalność
w zakresie bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej,

d)

grunty zajęte na cmentarze,

e)

budowle wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r. oraz podlega podaniu do wiadomości publicznej.
Przewodniczący Rady
Jan Cichanowicz
______________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za 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 XLI/280/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 7 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/273/09 z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad
poboru opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami) art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jedn. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska
w Małomicach uchwala, co następuje:

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r. oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości.

§ 1. W § 1 ust. 4 lit. b uchwały Nr XL/273/09
z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej dodaje się zapis „z tym, że opłata nie może przekroczyć stawki
maksymalnej wynoszącej 681,54zł”.

______________________

§ 2. W § 3 uchwały, o której mowa w § 1 skreśla
się zapis od słów:
„lub w formie opłaty miesięcznej w wysokości
15 - krotności należnej opłaty dziennej”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

Przewodniczący Rady
Jan Cichanowicz
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za 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 XLIV/297/09
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 8 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w Uchwale nr XLIII/294/09 Rady Miejskiej 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.
z 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
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:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 140
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§ 1. W uchwale nr XLIII/294/09 Rady Miejskiej
z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:
1. w tytule Uchwały po słowach ,,… Rady Miejskiej" dodaje się słowa „w Sławie”
2. § 1.1 w tabeli pkt. 5 otrzymuje brzmienie: Od
pozostałych budynków lub ich części, w tym:
3. § 1.1 w tabeli pkt. 5 d) otrzymuje brzmienie:
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1m2 powierzchni
użytkowej - 6,50 PLN
4. § 1.1 w tabeli pkt. 5 e) otrzymuje brzmienie:
pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej
- 6,30 PLN
5. § 1.1 w tabeli pkt. 8 b) otrzymuje brzmienie:
pozostałych gruntów, w tym:
6. § 1.1 w tabeli pkt. 8 b) dopisuje się:

Poz. 2029, 2030
-- 2. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1m2
powierzchni użytkowej - 0,24 PLN
-- 3. pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,14 PLN

7. § 1.1 w tabeli pkt. 8 c), d) zostają usunięte
- włącznie ze stawkami
8. § 2. pkt 1 otrzymuje brzmienie: Budynki i grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności
z zakresu: kultury, ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Aleksander Polański

-- 1. zabudowanych mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,12 PLN
2 02 9
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UCHWAŁA NR XLIV/298/09
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 8 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/295/09 Rady Miejskiej 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 opł. lok. (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.
2 0 30

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. W uchwale Nr XLIII/295/09 Rady Miejskiej
z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany:
1. w tytule Uchwały po słowach ,, … Rady Miejskiej" dodaje się słowa „w Sławie”
2. w tytułach załączników Nr 1, Nr 2, Nr 3 do
uchwały po słowach ,,…Rady Miejskiej" dodaje się
słowa „w Sławie”
3. § 1 pkt 4 po słowach ,,….z naczepą lub" dodaje
się słowo „ przyczepą”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Aleksander Polański

Dziennik Urzędowy
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Poz. 2031, 2032

2031
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UCHWAŁA NR LXX/259/09
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU KOMISARZA RZĄDOWEGO
z dnia 9 grudnia 2009r.
uchylająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej, zwolnień oraz inkasa tej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.1) oraz art. 17 ust. 1
i art. 19 pkt 1 lit. „b”, pkt 2 i 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz.844 ze zm.2) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr II/16/2002 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 12 grudnia 2002r.
w sprawie stawek opłaty miejscowej, zwolnień oraz
inkasa tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 115
poz. 1575).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska
Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
____________________________________
1
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;
z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759;
z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r.
Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249
poz. 1828 i Nr 251 poz. 1847; z 2008r. Nr 93 poz. 585, Nr 116
poz. 730 i Nr 223 poz. 1463 oraz z 2009r. Nr 56 poz. 458.
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UCHWAŁA NR XXXIX/277/09
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 10 grudnia 2009r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wysokości i terminu wynagradzania 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. 15,
art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 28 § 4,
art. 31 i art. 47 § 4a 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. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej
w wysokości:
1. przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, platformy, wozu konnego (od samochodu, przyczepy, platformy, wozu) - 10zł;
2. przy sprzedaży ze straganu, stołu - 7zł;
3. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra,
skrzynki - 5zł.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Na pobór opłaty targowej w drodze inkasa
wyznacza się Panią Danutę Dittrich jako inkasenta.
3. W przypadku niemożliwości wykonania przez
osobę wymienioną w § 2 ust. 2 poboru opłaty targowej z powodu (m. in. urlopu, zwolnienia lekarskiego, itp.) na inkasenta wyznacza się Urząd Miejski
w Jasieniu.
4. Termin płatności dla inkasenta ustala się następująco:
1) dla opłaty pobranej w terminie od 1 do 15 dnia
miesiąca rozliczenie następuje w okresie do
20 dnia miesiąca, w którym dokonano poboru
opłaty,
2) dla opłaty pobranej w terminie od 16 do
31 dnia miesiąca rozliczenie następuje w okresie do 5 dnia miesiąca następującego po mie-

Dziennik Urzędowy
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siącu, w którym dokonano opłaty.
5. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 25% od zainkasowanych kwot.
6. Wynagrodzenie będzie wypłacone inkasentowi comiesięcznie w terminie do 15 dnia następnego
miesiąca dla opłat pobranych w terminach płatności
określonych w § 2 ust. 4.
7. Poboru opłaty targowej dokonuje się na drukach
kwitariusza
przychodowego
pobranych
w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.

Poz. 2032, 2033

określenia wysokości i terminu wynagradzania za
inkaso.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r., z wyjątkiem § 2, który ma moc
obowiązywania od 1 grudnia 2009r.
Przewodniczący Rady
Piotr Karalus

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/265/09 Rady
Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
2 0 32
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UCHWAŁA NR LIV/336/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 11 grudnia 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 (t. j. 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 (t. j. 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
- 550zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 600zł,

c)

powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 800zł,

d)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.100zł;

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 - 1.000zł;

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 - 1.050zł,

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.480zł;

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 300zł;
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, stawiki podatku określa załącznik Nr 3 do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Traci moc 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.
§ 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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Poz. 2033
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV/336/09
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 11 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

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
1.504,00
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

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
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 LIV/336/09
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 11 grudnia 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub 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
1.742,06

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.500,00
1.520,00
1.550,00
1.959,30
1.742,06
2.576,90
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Poz. 2033
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/336/09
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 11 grudnia 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)

2 0 33

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
425,00
468,00
510,00
Dwie osie
510,00
723,00
859,37
1.161,77
Trzy osie i więcej
807,00
952,76

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
500,00
550,00
600,00
600,00
859,37
1.305,39
1.719,00
952,76
1.295,00
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Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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