DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 17 listopada 2010r.

Nr 106

TREŚĆ:
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Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr XLIII/362/10 z dnia 1 października 2010r. zmieniajņca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom

7797

Uchwała Rady Miasta Słubice Nr LV/509/10 z dnia 7 października
2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzņcych w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice

7798

Uchwała Rady Miejskiej w Małomicach Nr LII/335/2010 z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu na terenie gminy Małomice

7802

Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr XL/241/2010 z dnia 22 października
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Lubrza

7803

Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr XLVIII/391/10 z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych

7806

Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr XLVIII/392/10 z dnia 25 października 2010r. zmieniajņca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości

7808

Uchwała Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XLIX/62/10 z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za wyżywienie dziecka oraz opłat za dodatkowe zajęcia świadczone przez przedszkola Gminy Rzepin

7809

Uchwała Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XLIX/68/10 z dnia 26 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Łņkowej położonej w Rzepinie

7809

Uchwała Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XLIX/73/10 z dnia 26 października 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie Gminy Rzepin

7810

Uchwała Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XLIX/74/10 z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzepin

7810

Uchwała Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XLIX/75/10 z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

7813

Uchwała Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XLIX/76/10 z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów
formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

7814

Uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr LXXIX/931/10 z dnia 26 października 2010r. w sprawie zwolnień od opłaty targowej

7818

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXIII/1283/2010 z dnia
27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych na 2011 rok

7818
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Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXIII/1284/2010 z dnia
27 października 2010r. zmieniajņca uchwałę w sprawie określenia
zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek
opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.

7829

Uchwała Rady Gminy Kłodawa Nr LIII/384/10 z dnia 27 października
2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na
2011 rok obowiņzujņcych na terenie Gminy Kłodawa

7831

Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr LVII/363/10
z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na terenie Gminy

7832

Uchwała Rady Gminy Wymiarki Nr XXX/246 /2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
w Gminie Wymiarki

7834

Uchwała Rady Gminy Wymiarki Nr XXX/247/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej

7835

Uchwała Rady Gminy Wymiarki Nr XXX/250 /2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi
usuwania odpadów z nieruchomości

7836

Uchwała Rady Miasta Słubice Nr LVI/527/10 z dnia 28 października
2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

7836

Uchwała Rady Miasta Słubice Nr LVI/528/10 z dnia 28 października
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice

7838

Uchwała Rady Miasta Słubice Nr LVI/532/10 z dnia 28 października
2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

7840

Uchwała Rady Gminy Zabór Nr XXXVIII/233/10 z dnia 28 października
2010r. w sprawie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

7858

Uchwała Rady Gminy Zabór Nr XXXVIII/234/10 z dnia 28 października
2010r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego na określonym obszarze gminy na 2011 rok

7859

Uchwała Rady Gminy Zabór Nr XXXVIII/235/10 z dnia 28 października
2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
na rok 2011

7860

Uchwała Rady Gminy Zabór Nr XXXVIII/236/10 z dnia 28 października
2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2011r.

7860

Uchwała Rady Miejskiej w Żarach Nr XLVI/203/10 z dnia 28 października 2010r. zmieniajņca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od
posiadania psów

7864

Uchwała Rady Miejskiej w Żarach Nr XLVI/228/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od
środków transportowych na rok 2011

7864

Uchwała Rady Miejskiej w Babimoście Nr XLI/230/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości

7866

Uchwała Rady Miejskiej w Babimoście Nr XLI/231/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych

7867
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Uchwała Rady Miejskiej w Babimoście Nr XLI/232/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz
sposobu jej pobierania

7870

Uchwała Rady Gminy Brody Żarskie Nr XLIII/301/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

7870

Uchwała Rady Gminy Brody Żarskie Nr XLIII/302/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji
oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny

7871

Uchwała Rady Gminy Górzyca Nr XLIV/268/10 z dnia 29 października
2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/2005 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Górzyca

7892

Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XLVII/275/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie miasta Łęknica

7892

Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XLVII/276/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na
terenie miasta Łęknica na 2011 rok

7893

Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr XLVII/253 /10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXIX/141/08 Rady Gminy
Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków
od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie
wysokości wynagrodzenia za inkaso

7894

Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr XLVII/256/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości opłaty stawki targowej

7894

Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr XLVII/257/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości opłaty stawki miejscowej

7895

Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr XLVII/258/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

7895

Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr XLVII/259/ 2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy
Nowa Sól

7896

Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr XLVI/246/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów
formularzy obowiņzujņcych na terenie Gminy Przytoczna dotyczņcych
podatku rolnego i leśnego

7899

Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr XLVI/247/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/143/2008 Rady
Gminy Przytoczna z dnia 31 października 2008r. w sprawie określenia
wzorów formularzy obowiņzujņcych na terenie Gminy Przytoczna
dotyczņcych podatku od nieruchomości

7903

Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr XLVI/248/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia opłaty miejscowej

7906

Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr XLVI/249/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany załņcznika Nr 2 do uchwały
Nr XXXVI/200/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

7907
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Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr XLVI/250/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

7907

Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarzņdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczņcych działalności statutowej tych organizacji

7908

Uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr XLVII/278/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku

7910

Uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr XLVII/279/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek
opłaty targowej, zasad ich ustalania i poboru, zarzņdzenia poboru
opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

7911

Uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr XLVII/280/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych

7912

Uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr XLVII/281/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania
psów, wysokości stawek tej opłaty, zasad jej ustalania i poboru, terminów płatności, zarzņdzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień
z opłaty

7913

Uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr XLVII/285/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkņ

7914

Uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XLVIII/645/10 z dnia
29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek, zarzņdzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin

7915

Uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XLVIII/646/10 z dnia
29 października 2010r. w sprawie zarzņdzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin

7916

Uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XLVIII/647/10 z dnia
29 października 2010r. w sprawie zarzņdzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin

7916

Uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XLVIII/648/10 z dnia
29 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy na
podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie
Świebodzin

7917

Uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XLVIII/649/10 z dnia
29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin

7948

Uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XLVIII/650/10 z dnia
29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały określajņcej wysokośń dziennej stawki oraz zarzņdzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin

7950

Uchwała Rady Gminy Zwierzyn Nr XL/259/2010 z dnia 29 października
2010r. w sprawie przyjęcia średniej ceny żyta dla celów obliczania
podatku rolnego

7951
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Uchwała Rady Gminy Zwierzyn Nr XL/260/2010 z dnia 29 października
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

7951

Uchwała Rady Gminy Zwierzyn Nr XL/261/2010 z dnia 29 października
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Zwierzyn

7952

Uchwała Rady Gminy Zwierzyn Nr XL/263/2010 z dnia 29 października
2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniń przedsiębiorca ubiegajņcy się o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

7955

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr CXXXVI/368/10 z dnia
3 listopada 2010r. zmieniajņca uchwałę w sprawie stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od podatku

7957

DECYZJE
1653

–

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4210-38(9)/
2010/13859/I/RN z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia
zmiany taryfy dla ciepła

7957
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15 89

UCHWAŁA NR XLIII/362/10
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 1 października 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t. jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (t. jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/161/08 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 3 czerwca 2008r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2008r. Nr 68, poz. 1120) wprowadza się następujņce zmiany:
1. W paragrafie 5 skreśla się punkt 2 i 5.
2. W paragrafie 7 uchwały:

go w godz. od 10 00. do 14 00. Dopuszcza się
przekazywanie stypendium w formie gotówkowej na konto wskazane przez wnioskodawcę, za
jego pisemnņ zgodņ".
c) ustęp 5 otrzymuje brzmienie:
„Stypendium szkolne podlega rozliczeniu poprzez przedłożenie imiennych rachunków lub
faktur wystawionych na stypendystę.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Stanisław Kretkiewicz

a) skreśla się ustęp 1 i 2;
b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie
„Stypendium szkolne wypłacane jest z góry
w formie gotówkowej, w kasie Urzędu Miejskie-

15 89

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106
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Poz. 1590

1590
15 90

UCHWAŁA NR LV/509/10
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 7 października 2010r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.),
uchwala się co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzņcych w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Słubice, na czas nieoznaczony i czas oznaczony, zasady zamian lokali mieszkalnych, sposób
poddania spraw z zakresu wynajmowania lokali
wchodzņcych w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy, kontroli społecznej oraz kryteria wyboru
osób, z którymi umowy najmu powinny byń zawierane w pierwszej kolejności.
§ 2. Ilekroń w niniejszej uchwale mowa jest o:
1) ustawie – należy przez to rozumień ustawę
z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31,
poz. 266 ze zm.)
2) uchwale – należy przez to rozumień niniejszņ
uchwałę,
3) Gminie – należy przez to rozumień Gminę Słubice,
4) Burmistrzu – należy przez to rozumień Burmistrza Słubic
5) wynajmujņcym – należy przez to rozumień
Gminę Słubice, w imieniu której czynności
z zakresu ustawy i uchwały wykonywań mogņ:
jednostki organizacyjne Gminy Słubice, gminne
osoby prawne, spółki prawa handlowego lub
inne podmioty,
6) dochodzie – należy przez to rozumień dochód,
wynikajņcy z sumy wszystkich przychodów
uzyskany przez wnioskodawcę i członków jego
gospodarstwa domowego zgłoszonych do
wspólnego zamieszkania, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r.,
Nr 71, poz. 734 ze zm.),
7) najniższej emeryturze – należy przez to rozumień kwotę najniższej emerytury ogłoszonej
przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

8) tytule prawnym – należy przez to rozumień akt
własności lokalu lub budynku przeznaczonego
na cele mieszkaniowe, umowę najmu, dzierżawy, użyczenia lokalu lub budynku mieszkalnego, spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego,
9) Społecznej Komisji Mieszkaniowej – należy
przez to rozumień organ opiniujņco – weryfikujņcy powołany do prowadzenia spraw z zakresu
najmu lokali według zasad określonych niniejszņ uchwałņ, powoływany przez Burmistrza na
czas oznaczony.
Rozdział 2
Podmiotowy zakres najmu i kryteria kwalifikacji
wniosków
§ 3. 1. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które spełniajņ niżej podane warunki:
1) posiadajņ stałe zameldowanie na terenie Gminy, a w przypadku osób bezdomnych posiadały
ostatnie miejsce zameldowania na terenie
Gminy lub osoby, które nie posiadajņ stałego
zameldowania na terenie Gminy, ale zwiņzane
sņ z Gminņ przez okres ostatnich 3 lat,
2) nie posiadajņ tytułu prawnego do innego lokalu
lub nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym,
3) dochód brutto, w przypadku ubiegania się
o lokal komunalny, wszystkich członków gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka rodziny osiņgnięty w okresie
trzech miesięcy poprzedzajņcych datę złożenia
wniosku o przydział lokalu, wynosi 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
4) dochód brutto, w przypadku ubiegania się
o lokal socjalny, wszystkich członków gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego
członka rodziny osiņgnięty w okresie trzech
miesięcy poprzedzajņcych datę złożenia wniosku o przydział lokalu, wynosi 50% najniższej
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
i 75% najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym.
2. Warunki zamieszkania kwalifikujņce wnioskodawcę do ich poprawy mogņ wynikań w szczególności z:
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1) zagęszczenia w lokalu, gdzie na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 metrów kwadratowych ogólnej powierzchni
mieszkalnej w gospodarstwie wieloosobowym,
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3) lokale powstałe w wyniku adaptacji powierzchni niemieszkalnych,
4) lokale o powierzchni użytkowej przekraczajņcej
80 metrów kwadratowych.

2) zagęszczenia w lokalu, gdzie na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 10 metrów kwadratowych ogólnej powierzchni
mieszkalnej w gospodarstwie jednoosobowym,

2. Lokale mieszkalne wymienione w ust. 1
pkt 4 można przeznaczyń:

3) zamieszkiwania w pomieszczeniach niespełniajņcych wymogów pomieszczeń przeznaczonych
na pobyt ludzi,

2) dla jednostek pozarzņdowych, na cele statutowe zwiņzane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych,

4) zamieszkiwania w lokalu, w którym brak jest
możliwości zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do zamieszkiwania (niepełnosprawnośń potwierdzona jest
orzeczeniem lekarskim), przy czym dopuszcza
się przydział lokalu dla osób zamieszkujņcych
wspólnie z osoba niepełnosprawna, w celu polepszenia warunków mieszkaniowych osoby
niepełnosprawnej.

3) dla rodzin wielodzietnych,

3. Osoba ubiegajņca się o poprawę warunków
zamieszkania może spełniań jeden z warunków
określonych w ust. 2.
4. Wymóg pełnoletniości określony w ust. 1 nie
dotyczy osób małoletnich wstępujņcych w stosunek
najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego.

1) na mieszkania chronione,

4) na wynajem w drodze przetargu ofertowego.
3. Umowy najmu lokalu, o których mowa
w ust. 1 pkt. 1, 3, 4 zawierane sņ na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem treści § 3 ust. 6 uchwały.
4. Umowy najmu lokalu, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 zawiera się na okres nieprzekraczajņcy
dwóch lat z możliwościņ przedłużenia na następny
okres, jeżeli najemca nadal spełnia warunki uzasadniajņce zawarcie takiej umowy.
§ 6. 1. Gmina zobowiņzana jest do zawierania
umów najmu na lokale zamienne w przypadkach:
1) przeznaczenia budynku lub lokalu do rozbiórki,

5. Osoba ubiegajņca się o przydział lokalu komunalnego winna spełniań łņcznie warunki określone w ust. 1 pkt. 1, 2 i 3, a osoba ubiegajņca się
o przydział lokalu socjalnego winna spełniań łņcznie
warunki określone w ust. 1 pkt. 1, 2 i 4.

2) przeznaczenia budynku lub lokalu do remontu
kapitalnego, renowacji, modernizacji oraz wykwaterowania ze względu na realizację inwestycji, w tym przede wszystkim inwestycji celu
publicznego,

6. Gmina wynajmuje lokale na czas określony
organom władzy państwowej lub ich jednostkom
organizacyjnym, z przeznaczeniem na lokale mieszkalne dla ich pracowników.

3) uznania lokalu za nienadajņcy się na stały pobyt ludzi,

§ 4. Burmistrz, po uzyskaniu pozytywnej opinii
Społecznej Komisji Mieszkaniowej, może zezwoliń
na zawarcie umowy najmu z osobami, które nie
spełniajņ kryteriów określonych w § 3 w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności:
1) rodzicowi samotnie wychowujņcemu dzieci,
2) osobom podlegajņcym przemocy fizycznej lub
psychicznej, potwierdzonej przez uprawniony
organ,
3) wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych,
4) wychowankom rodzin zastępczych,
5) w innych sytuacjach podyktowanych uzasadnionym interesem Gminy.
Rozdział 3
Przedmiotowy zakres najmu
§ 5. 1. Przedmiotem najmu lokalu przeznaczonego dla osób spełniajņcych warunki do zawarcia
umowy najmu sņ:
1) lokale mieszkalne,
2) lokale socjalne,

4) zmiany funkcji lokalu lub budynku,
5) klęski żywiołowej, w tym m.in. powodzi, pożaru
lub awarii technicznej (katastrofy budowlanej),
6) przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej zabudowanej, w której znajdujņ się lokale należņce w 100% do
mieszkaniowego zasobu Gminy.
2. Lokal zamienny może byń przydzielony
w przypadku uznania go za nienadajņcy się na stały
pobyt ludzi, w przypadku potwierdzenia tego faktu
sporzņdzonym orzeczeniem lub opiniņ technicznņ
uprawnionego organu.
3. Lokal zamienny przydziela się osobom w sytuacji wymienionych w ust. 1 pkt 5 poza kolejnościņ.
4. Lokal zamienny przysługuje najemcy wraz
z osobami wspólnie zameldowanymi i zamieszkujņcymi w lokalu.
5. Lokale zamienne wynajmowane sņ osobom fizycznym bez względu na wysokośń dochodu ich
gospodarstwa domowego.
§ 7. 1. Gmina wydziela bazę lokali socjalnych,
poprzez przekształcenia lokali komunalnych o obniżonej wartości technicznej w lokale socjalne oraz
budowę
budynków
z
lokalami
socjalnymi,
a w szczególności lokale:
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1) usytuowane na wspólnym przedpokoju,
2) z pomieszczeniami wc usytuowanymi poza lokalem lub poza budynkami,
3) nie posiadajņce instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
4) położone w suterenie.
Rozdział 4
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
§ 8. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom:
1) uprawnionym do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego w przypadkach przewidzianych
ustawņ bņdź niniejsza uchwałņ,
2) ubiegajņcym się o zmianę lokalu ze względu na
stan zdrowia uzasadniajņcy zmianę lokalu,
3) ubiegajņcym się o zmianę lokalu uzasadnionņ
ważnymi powodami rodzinnymi lub społecznymi,
4) wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych po uzyskaniu przez nich pełnoletniości, w sytuacji gdy nie
majņ możliwości powrotu do poprzednio zamieszkiwanego lokalu,
5) w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na
przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe (np. adaptacja strychu) w budynkach
stanowiņcych mieszkaniowy zasób gminy, po
uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia do użytkowania przedmiotowego lokalu.
§ 9. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom:
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3) jako zamiana lokalu na inny lokal wolny, będņcy w dyspozycji Gminy,
4) jako zamiana pomiędzy najemcņ lokalu wchodzņcego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, a właścicielem lokalu mieszkalnego.
2. Zamiana lokali mieszkalnych odbywa się
w oparciu o zasadę dobrowolności.
3. Zamiana lokali jest możliwa tylko w sytuacji
posiadania tytułu prawnego do lokalu stanowiņcego
przedmiot zamiany.
4. Zamiana lokali jest możliwa po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich stron.
5. Warunkiem wyrażenia zgody na zmianę jest
brak zaległości czynszowych i innych opłat za użytkowanie lokalu oraz przekazanie lokalu w stanie
umożliwiajņcym jego natychmiastowe zasiedlenie,
co zostaje potwierdzone protokółem zdawczo – odbiorczym.
6. Dopuszczalna jest zamiana lokalu w przypadku zadłużenia jednego z nich, pod warunkiem
uprzedniej spłaty zadłużenia także na podstawie
umowy o przejęcie długu.
7. Nie można dokonań zamiany lokalu komunalnego na lokal własnościowy przed przeniesieniem
aktem notarialnym prawa własności.
8. Gmina może z własnej inicjatywy proponowań
zamianę lokalu mieszkalnego komunalnego na lokal
socjalny najemcy zalegajņcemu z opłatami czynszowymi przed wszczęciem postępowania sņdowego o eksmisję.
9. Gmina może z własnej inicjatywy proponowań
zamianę lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy jeżeli jest to w uzasadnionym interesie
gminy.
Rozdział 6

1) w stosunku do których wydano prawomocny
wyrok eksmisyjny z orzeczeniem o uprawnieniu
do otrzymaniu lokalu socjalnego z zasobu
mieszkaniowego gminy,

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków
o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony
i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania
tych spraw społecznej kontroli

2) wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych po uzyskaniu przez nich pełnoletniości, w sytuacji gdy nie
majņ możliwości powrotu do poprzednio zamieszkiwanego lokalu,

§ 11. 1. Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych
można składań w każdym czasie i sņ one weryfikowane każdorazowo po ich złożeniu.

Rozdział 5
Warunki dokonywania zamiany lokali mieszkalnych
§ 10. 1. Zamiana lokali wchodzņcych w skład
mieszkaniowego zasobu gminy może byń dokonana,
na pisemny wniosek najemcy:
1) jako wzajemna zamiana dwóch najemców lokali z tego zasobu,
2) jako zamiana pomiędzy najemcņ lokalu wchodzņcego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, a najemcņ lokalu nie wchodzņcego w skład
tego zasobu,

2. Wniosek musi zawierań dane potwierdzajņce
spełnienie, przez osobę ubiegajņcņ się o zawarcie
umowy najmu, kryteriów określonych uchwałņ kwalifikujņcych wnioskodawcę do zawarcia umowy
najmu.
3. Osoby, których wnioski zostały pozytywnie
zweryfikowane uwzględniane sņ na liście osób
oczekujņcych na zawarcie umowy najmu.
4. W przypadku nie spełnienia kryteriów przewidzianych w uchwale kwalifikujņcych osobę do zawarcia umowy najmu wniosek podlega negatywnej
ocenie i nie jest uwzględniany na liście osób oczekujņcych na zawarcie umowy najmu.
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5. Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia
umowy najmu dostępna jest w siedzibie wynajmujņcego.
6. Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia
umowy najmu jest weryfikowana i uzupełniana raz
w roku w miesiņcu grudniu.
7. Fakt umieszczenia wnioskujņcego na liście
osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu nie
rodzi zobowiņzań gminy do zawarcia umowy
w stosunku do wszystkich osób w danym roku.
8. Realizacja listy i zawieranie umów najmu odbywa się sukcesywnie, w ramach posiadania lub
pozyskiwania wolnych lokali.
9. Wnioski o zawarcie umowy najmu sņ weryfikowane i oceniane po ich złożeniu oraz przed zawarciem umowy najmu lokalu.
10. Osoba ubiegajņca się o zawarcie umowy
najmu po dwukrotnej odmowie przyjęcia oferty
najmu lokalu, zostaje skreślona z listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu.

wnioskach w miejscach zamieszkania osób ubiegajņcych się o wynajem.
6. Pozostały zakres i szczegółowy tryb działania
Społecznej Komisji Mieszkaniowej reguluje jej regulamin pracy, nadany przez Burmistrza w drodze odrębnego zarzņdzenia.
Rozdział 7
Zasady postępowania w stosunku do osób, które
pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub
w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci
najemcy.
§ 13. Gmina, poza przypadkami określonymi
w art. 691 Kodeksu cywilnego, może zawierań
umowy najmu na czas nieoznaczony z rodzicami,
rodzeństwem oraz osobami, które faktycznie zamieszkiwały w lokalu z dotychczasowym najemcņ,
z zastrzeżeniem treści § 14.
§ 14. Gmina może zawrzeń umowę najmu lokalu
na czas nieoznaczony z osobami wymienionymi
w § 13, pod warunkiem, że:

11. Skreśleniu z listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu skreśla się również osobę,
która po weryfikacji danych we wniosku przestaje
spełniań kryteria określone w uchwale.

1) faktycznie zamieszkiwały wraz z najemcņ
w chwili śmierci nieprzerwanie co najmniej od
10 lat,
2) nie posiadajņ tytułu prawnego do innego lokalu
lub nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym,

§ 12. 1. Społecznņ kontrolę przestrzegania zasad
wynajmowania lokali wchodzņcych w skład mieszkaniowego zasobu gminy sprawuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która w szczególności:

3) spełniajņ warunki wskazane w § 3 ust. 1 pkt. 1
– 3,

1) weryfikuje i ocenia wnioski o zawarcie umowy
najmu na lokale na czas nieoznaczony i lokale
socjalne,
2) opiniuje listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu,
3) może uczestniczyń w wizjach lokalnych w miejscach zamieszkania osób ubiegajņcych się
o wynajem, celem weryfikacji danych z wniosków.
2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa powoływana jest przez Burmistrza, w składzie od 6 do 10 osób,
spośród radnych, pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, a także w razie potrzeby spośród przedstawicieli organizacji pozarzņdowych.
3. Społeczna Komisja Mieszkaniowa powoływana jest na czas oznaczony, określony w zarzņdzeniu
Burmistrza.
4. Społeczna Komisja Mieszkaniowa wybiera
spośród siebie przewodniczņcego i jego zastępcę.
5. Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołuje
spośród siebie trzyosobowe zespoły wizytujņce,
które dokonujņ sprawdzenia danych zawartych we

Poz. 1590

4) brak jest zaległości w opłatach za lokal.
Rozdział 8
Przepisy końcowe i przejściowe
§ 15. Traci moc uchwała Nr XXXVII/354/02 z dnia
28 marca 2002r. w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzņcych w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy.
§ 16. Złożone wnioski o zawarcie umów najmu
lokali wchodzņcych w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy będņ rozpatrywane według zasad określonych w uchwale, z wyjņtkiem wniosków już rozpatrzonych pozytywnie na dzień wejścia w życie
uchwały.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady:
Piotr Kiedrowicz
15 90

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7802 –

Poz. 1591

1591
15 9 1

UCHWAŁA NR LII/335/2010
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 19 października 2010r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Małomice
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 ze
zmianami) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Małomicach uchwala:
§ 1. Gmina Małomice wspiera finansowo rozwój
sportu w celu poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.
§ 2. Finansowe wspieranie sportu następuje
w formie dotacji celowych z budżetu Gminy Małomice na realizacje przedsięwzięń zwiņzanych z:
1) realizacje programów szkolenia sportowego;
2) zakup sprzętu sportowego;
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
§ 3. Dotacje może otrzymań klub sportowy spełniajņcy łņcznie następujņce warunki:
działa w formie, o której mowa w ustawie
z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,
prowadzi działalnośń na terenie Gminy
Małomice i na rzecz jej mieszkańców,
§ 4. Dotacja może byń przeznaczona w szczególności na sfinansowanie lub dofinansowanie:
organizacje i udział w obozach (zgrupowaniach) sportowych przygotowujņcych do
rozgrywek ligowych, w tym koszty: transportu zbiorowego, wyżywienia, noclegu,
wynajmu obiektów sportowych,
organizacje i udział w rozgrywkach ligowych, w tym koszty: opłat zwiņzkowych,
opłat rejestracyjnych, opłat sędziowskich,
licencji, transportu zbiorowego, delegacji
zabezpieczenia medycznego, ochrony, obsługi księgowej, podatków, ubezpieczeń,
szkolenie, w tym koszty: wynagrodzeń
wraz z pochodnymi szkoleniowców oraz
trenerów, opieki medycznej, okresowych
badan lekarskich, zakupu sprzętu sportowego, wody mineralnej, napojów gorņcych,
dofinansowanie stypendiów sportowych

§ 5. 1. Organem przyznajņcym dotację na projekt
służņcy rozwojowi sportu jest Burmistrz Małomic.
2. W celu wyboru projektów z ust. 1, Burmistrz
w drodze zarzņdzenia ogłasza wezwanie do składania wniosków-ofert, w którym określa:
1) rodzaj lub rodzaje przedsięwzięń, o których
mowa w § 2 niniejszej uchwały, które mogņ byń
przedmiotem wsparcia finansowego w ramach
wezwania;
2) wysokości kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego
wezwania do składania wniosku oraz formy
wypłaty dotacji;
3) terminu realizacji przedsięwzięń z wniosku, nie
dłuższym niż do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono wnioskowanņ dotację;
4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniań projekt i objęte nim przedsięwzięcie z zakresu rozwoju sportu;
5) terminu składania wniosków o udzielenie z budżetu gminy wsparcia finansowego.
3. Co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem
w stosunku do terminu z ust. 2 pkt 5, ogłoszenie
o którym mowa w ust. 2 zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miejskiego
w Małomicach oraz w czasopiśmie o zasięgu lokalnym.
§ 6. 1. Za datę złożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień złożenia wniosku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Małomicach.
2. Burmistrz Małomic, może uzależniń rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę
w określonym terminie uzupełnień i sprostowań
złożonego wniosku.
§ 7. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujņcych wsparcie finansowe Burmistrz Małomic
uwzględnia:
znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celów w zakresie rozwoju sportu na
terenie Gminy Małomice;
wysokośń środków budżetowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach
wezwania;
przedstawionņ we wniosku kalkulację
kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w zwiņzku z zakresem rzeczowym
projektu,
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zdolnośń realizacji przedsięwzięcia przez
podmiot ubiegajņcy się o dotację,
dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Małomice.

5. Ogłoszenie o wezwaniu do składania wniosków, o których mowa w § 5 ust. 2 może dopuszczań
unieważnienie konkursu przez Burmistrza lub odstņpienie od zawarcia umowy na skutek:
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy
wyborze wniosków,

§ 8. 1. Każdy ze zgłoszonych wniosków o dofinansowanie projektów, przed jego rozpatrzeniem,
podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rady Miejskiej do spraw Budżetu, Gospodarki i i Spraw Społecznych.
2. W przypadku, gdy komisja nie zaopiniuje
przedłożonego jej wniosku o dofinansowanie
w terminie 7 dni od jego otrzymania, przyjmuje się,
że nie wniosła ona zastrzeżeń
§ 9. 1. Wybór projektów dokonywany jest w postępowaniu jednoetapowym z zachowaniem zasad
określonych § 7 niniejszej uchwały.
2. Po dokonaniu wyboru wniosku lub wniosków
Burmistrz Małomic podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie
Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Małomicach informację o wnioskodawcach, którym przyznał dotację wraz z podaniem
kwot przyznanej dotacji wskazujņc jednocześnie
tytuł projektu. Ponadto w sposób określony wyżej
podaje informację o projektach, które zostały odrzucone. Informację w zakresie jak wyżej burmistrz
przesyła na piśmie klubom sportowym, które złożyły
wniosek. Decyzja o odrzuceniu wniosku musi zawierań uzasadnienie.
3. W przypadku, gdy dotacja została przyznana
w mniejszej wysokości niż wnioskowana wtedy
przed zawarciem umowy Burmistrz uzgadnia z klubem sportowym, któremu przyznał dotacje zakres
przedsięwzięcia uwzględniajņc przy tym wysokośń
przyznanej dotacji.
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2) wystņpienia istotnej zmiany okoliczności powodujņcych, że zakończenie procedury wyboru
wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było
wcześniej przewidzień.
§ 10. 1. Projekt nie zgłoszony na wezwanie,
o którym mowa w § 4 ust. 2 uchwały może uzyskań
wsparcie finansowe w postaci dotacji przyznanej
przez Burmistrza, pod warunkiem łņcznego spełniania następujņcych przesłanek:
Wniosek uzyska w trybie określonym w § 8
ust. 1 niniejszej uchwały pozytywnņ opinie
Komisji Rady Miejskiej do spraw Budżetu,
Gospodarki i i Spraw Społecznych.
Wysokośń przyznanej dotacji dla jednego
klubu w trybie określonym w ust. 1 nie
może byń wyższa niż 25% środków przewidzianych do rozdysponowania w wezwaniu bezpośrednio poprzedzajņcym złożenie wniosku.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Jan Cichanowicz
15 9 1

4. Z każdym wnioskodawcņ, którego projekt został wybrany do dofinansowania Burmistrz Małomic
zawiera umowę o dotację, z zastrzeżeniem ust. 5.
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UCHWAŁA NR XL/241/2010
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 22 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku 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, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 10
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zm.: Dz. U.
z 2010r. Nr 96 poz. 620) w zwiņzku z Obwieszcze-
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niem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r.
w sprawie górnych stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2011r. (M. P. z 2010r. Nr 55,
poz. 755) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie gminy wynoszņ:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie
640,50zł,
b) powyżej 5,5
1 019,55zł,

tony

do

9 ton

włņcznie

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 134,00 zł;
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatku określa załņcznik Nr 1 do uchwały;
3. Od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
1 470,00zł.
4. Od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załņcznik Nr 2 do
uchwały;
5. Od przyczepy lub naczepy, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masę
całkowitņ od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjņtkiem

Poz. 1592
zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ
prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego
a) od 7 ton do 10 ton włņcznie 1 212,75zł,
b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton 1 386,00zł;

6. Od przyczepy lub naczepy, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masę
całkowitņ równņ lub wyższņ niż 12 ton,
z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia, stawki podatku określa załņcznik
Nr 3 do uchwały.
7. Ustala się wysokośń podatku od środków transportowych dla autobusów:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1 365,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 905,75zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/194/2009 Rady
Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Lubrza
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009r. Nr 139, poz. 1971 ze
zm.: Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009r. Nr 148, poz. 2169).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubrza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiņzujņ od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczņcy Rady
Ryszard Skonieczek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/241/2010
Rady Gminy Lubrza
z dnia 22 października 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
13
14
15 i więcej

13
14
15

12
17
19
21
23
25 i więcej

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31 i więcej

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
676,20
706,65
762,30
900,90
Trzy osie
762,30
900,90
1 039,50
1 247,40
1 413,30
1 413,30
Cztery osie i więcej
928,20
1 039,50
1 524,60
2 159,85
2 159,85

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
831,60
970,20
1 108,80
1 801,80
831,60
970,20
1 108,80
1 524,60
2 217,60
2 286,90
970,20
1 524,60
2 356,20
2 826,60
2 826,60

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/241/2010
Rady Gminy Lubrza
z dnia 22 października 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31 i więcej

18
25
31

12
40 i więcej

40

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
831,60
970,20
1 108,80
1 905,75
Trzy osie
1 651,65
2 182,95

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
970,20
1 108,80
1 316,70
2 257,50
2 182,95
2 824,50
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/241/2010
Rady Gminy Lubrza
z dnia 22 października 2010r.

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

mniej niż

12
18
25 i więcej

18
25

12
28
33
36 i więcej

28
33
36

12
36 i więcej

38

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
693,00
831,60
970,20
Dwie osie
762,30
900,90
1 178,10
1 593,90
Trzy osie
941,85
1 316,70

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
831,60
970,20
1 039,50
831,60
1 247,40
1 714,65
2 209,40
1 316,70
1 801,80
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UCHWAŁA NR XLVIII/391/10
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 25 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613) uchwala się co następuje :
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszņ rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej :
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie
– 624zł,

b) powyżej 5,5 tony do 7 ton włņcznie – 756zł,
c) powyżej 7 ton do 9 ton włņcznie – 864zł,
d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1092zł;
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
wynoszņ :
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Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
15

15

12
23

23

12
27
29

27
29

Poz. 1593

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym
Dwie osie
1200 zł
1332 zł
Trzy osie
1200 zł
1428 zł
Cztery osie i więcej
1200 zł
1428 zł
2016 zł

3) od ciņgnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ lub
z przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton –
1176zł;

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1332 zł
1512 zł
1332 zł
1872 zł
1332 zł
1944 zł
2664 zł

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

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

mniej niż

12
25
31

25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym
Dwie osie
1428 zł
1572 zł
1776 zł
Trzy osie
1884 zł
2112 zł

5) od przyczepy i naczepy, z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego, które
łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masę całkowitņ: od 7 ton i poniżej
12 ton – 540zł;
6) od przyczepy i naczepy, z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowa-

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1572 zł
1704 zł
2040 zł
2040 zł
2664 zł

dzonņ przez podatnika podatku rolnego, które
łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masę całkowitņ równņ lub wyższņ
niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszņ:
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
25

25

12
33
38

33
38

12
38

38

Poz. 1593, 1594

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub równoważnym
Jedna oś
588 zł
744 zł
Dwie osie
864 zł
1056 zł
1404 zł
Trzy osie
864 zł
1296 zł

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia łņcznie z miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1176zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1812zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/282/09 Rady
Gminy Zielona Góra z dnia 29 października 2009
roku w sprawie określenia wysokości stawek podat-

Inny system zawieszenia osi jezdnych
744 zł
864 zł
1056 zł
1536 zł
2016 zł
1332 zł
1512 zł

ku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lub.
Nr 125, poz. 1615).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zielona Góra.
Przewodniczņcy Rady
Henryk Walczak
15 93
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UCHWAŁA NR XLVIII/392/10
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 25 października 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie 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 2010r.
Nr 95, poz. 613)
§ 1. W uchwale Nr XLVII/381/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 24 września 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty wraz z budynkami wykorzystywane
wyłņcznie na działalnośń w zakresie ochrony
przeciwpożarowej;
2) grunty zajęte na cmentarze oraz kaplice posadowione na tych gruntach;

3) grunty zajęte na boiska sportowe;
4) grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności bibliotecznej w ramach ogólnokrajowej
sieci bibliotecznej."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od dnia
1 stycznia 2011 roku i podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zielona Góra.
Przewodniczņcy Rady
Henryk Walczak
15 94
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UCHWAŁA NR XLIX/62/10
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 26 października 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za wyżywienie dziecka oraz opłat za dodatkowe zajęcia
świadczone przez przedszkola Gminy Rzepin
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w zwiņzku
z art. 5a ust. 2 pkt. 1 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zmianami) Rada Miejska w Rzepinie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się treśń § 2 ust. 1 uchwały
Nr XV/112/2007 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia
28 grudnia 2007r. w sprawie opłat za wyżywienie
dziecka oraz opłat za dodatkowe zajęcia świadczone
przez przedszkola Gminy Rzepin, nadajņc brzmienie:

„Ustala się dziennņ stawkę odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu w wysokości
5,00zł, stanowiņcņ koszt zakupu surowca do
przygotowania posiłków.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od dnia
1 stycznia 2011r.
Przewodniczņca Rady
Barbara Szostak
15 95
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UCHWAŁA NR XLIX/68/10
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 26 października 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy Łąkowej położonej w Rzepinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Nieruchomości gruntowej składajņcej się
z działki Nr 1415 o pow. 6385m2, działki Nr 797/12
o pow. 91m2, działki Nr 796/11 o pow. 510m2, działki
Nr 780 o pow. 2535m2 i stanowiņcej ulicę położonņ
w Rzepinie nadaje się nazwę: ulica Łņkowa.
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXII/61/96 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 6 listopada 1996r. w sprawie
nazewnictwa ulic.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņca Rady
Barbara Szostak
15 96
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UCHWAŁA NR XLIX/73/10
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 26 października 2010r.
w sprawie stawek opłaty targowej na terenie Gminy Rzepin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 15
i art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1(tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 3. 1. Zarzņdza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.

§ 1. Opłatę targowņ pobiera się na terenie Gminy Rzepin od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie majņcych osobowości prawnej dokonujņcych sprzedaży na targowiskach na terenie Gminy Rzepin.

b) na teren Sołectw Gminy Rzepin – sołtysów
właściwych sołectw.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15% pobranej kwoty z tytułu opłaty targowej.

§ 2. Określa się następujņce dzienne stawki opłaty targowej :

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

1) 11,50zł – od sprzedaży dokonywanej z ręki,
z ziemi, koszyka, skrzyni i stoisk,

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2011r. traci moc uchwała
Nr XXIV/84/2008 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada
2008r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie
Gminy Rzepin.

2) 20,00zł – od sprzedaży dokonywanej z przyczep,
pojazdów samochodowych (dotyczy to również
osób, które przechowujņ towar w wymienionych środkach transportowych ustawionych na
targowisku) oraz sprzedaży dokonywanej przed
cmentarzem,
3) 7,50zł – od sprzedaży nie przerobionych sposobem przemysłowym towarów spożywczych pochodzņcych z uprawy lub hodowli we własnym
gospodarstwie domowym (warzywa, owoce,
nabiał, miód, itp.).

2. Jako inkasentów poboru opłaty targowej wyznacza się:
a) na teren Miasta Rzepin – Paniņ Zofia Szczepanik,

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od dnia
1 stycznia 2011r.
Przewodniczņca Rady
Barbara Szostak
15 9 7
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UCHWAŁA NR XLIX/74/10
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 26 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzepin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszņ rocznie:
1) Od autobusów zależności od liczby miejsc do
siedzenia:

a) mniej niż 15 miejsc – 480,00zł,
b) równej 15 miejsc lub mniej niż 30 miejsc –
833,00zł,
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1826,00zł;
2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie –
620,00zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włņcznie – 786,00zł,
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c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1047,00zł,
3) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Poz. 1598
h) od 21 ton i mniej niż 23 ton i trzech osiach
jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1732,00zł,

a) od 12 ton i mniej niż 13 ton i dwóch osiach
jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1069,00zł,

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1752,00zł,
i)

od 23 ton i mniej niż 25 ton i trzech osiach
jezdnych:

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1075,00zł,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1765,00zł,

b) od 13 ton i mniej niż 14 ton i dwóch osiach
jezdnych:

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1785,00zł,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1079,00zł,

j)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1796,00zł,

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1090,00zł,
c) od 14 ton i mniej niż 15 ton i dwóch osiach
jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1122,00zł,

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1816,00zł,
k) od 12 ton i mniej niż 25 ton i czterech osiach
jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1902,00zł,

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1149,00zł,

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1925,00zł,

d) nie mniej niż 15 ton i dwóch osiach jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1402,00zł,

nie mniej niż 25 ton i trzech osiach jezdnych:

l)

od 25 ton i mniej niż 27 ton i czterech osiach
jezdnych:

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1422,00zł,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1968,00zł,

e) od 12 ton i mniej niż 17 ton i trzech osiach
jezdnych:

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1999,00zł,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1465,00zł,

f)

ł)

od 27 ton i mniej niż 29 ton i czterech osiach
jezdnych:

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1496,00zł,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
2137,00zł,

od 17 ton i mniej niż 19 ton i trzech osiach
jezdnych:

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 2160,00zł,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1507,00zł,

m) od 29 ton i mniej niż 31 ton i czterech osiach
jezdnych:

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1549,00zł,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
2267,00zł,

g) od 19 ton i mniej niż 21 ton i trzech osiach
jezdnych:

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 2598,00zł,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1689,00zł,

n) nie mniej niż 31 ton i czterech osiach jezdnych:

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1709,00zł,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
2438,00zł,
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z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 2618,00zł,
4) Od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie – 653,00zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włņcznie –
780,00zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton włņcznie –
973,00zł;

Poz. 1598
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
2391,00zł,
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 2694,00zł,

6) Od przyczep lub naczep, które łņczenie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masę
całkowitņ od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjņtkiem
zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ
prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego –
437,00zł;

5) Od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

7) Od przyczep lub naczep, które łņczenie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masę
całkowitņ równa lub wyższa 12 ton z wyjņtkiem
zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ
prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego:

a) od 12 ton i mniej niż 18 ton i dwóch osiach
jezdnych:

a) od 12 ton do mniej niż 18 ton i jednej osi
jezdnej:

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1742,00zł,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
566,00zł,

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1765,00zł,

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 599,00zł,

b) od 18 ton i mniej niż 25 ton i dwóch osiach
jezdnych:

b) od 18 ton i mniej niż 25 ton i jednej osi jezdnej:

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1839,00zł,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
683,00zł,

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1871,00zł,

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 716,00zł,

c) od 25 ton i mniej niż 31 ton i dwóch osiach
jezdnych
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1925,00zł,
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1966,00zł,
d) nie mniej niż 31 ton i dwóch osiach jezdnych

c) nie mniej niż 25 ton i jednej osi jezdnej:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
770,00zł,
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 802,00 zł
d) od 12 ton i mniej niż 28 ton i dwóch osi jezdnych:

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1898,00zł,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 887,00zł,

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 2052,00zł,

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 909,00zł,

e) od 12 ton do mniej niż 40 ton i trzech osiach
jezdnych

e) od 28 ton i mniej niż 33 ton i dwóch osiach
jezdnych:

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1978,00zł,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1005,00zł,

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1999,00zł,

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1036,00zł,

f)

nie mniej niż 40 ton i trzech osiach jezdnych

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106
f)

– 7813 –

od 33 ton i mniej niż 38 ton i dwóch osiach
jezdnych:

i) nie mniej niż 38 ton i trzech osiach jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1272,00zł,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1133,00 zł
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1399,00 zł
g) nie mniej niż 38 ton i dwóch osiach jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1252,00zł,
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1732,00zł,
h) od 12 ton i mniej niż 38 ton i trzech osiach
jezdnych:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1250,00zł,

Poz. 1598, 1599

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1389,00zł,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 3. Traci moc uhwała Nr XL/81/2009 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 listopada 2009 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie gminy Rzepin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a wskazane w niej stawki
obowiņzujņ od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczņca Rady
Barbara Szostak
15 98

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych – 1283,00zł,
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UCHWAŁA NR XLIX/75/10
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 26 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst. jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami), art. 5 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Miejska w Rzepinie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki w podatku od nieruchomości w wysokości:
1) od gruntów:
a) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,73zł od 1m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł
od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23zł od 1m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,67zł od 1m² powierzchni
użytkowej,

b) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,10zł od 1m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 8,66zł od 1m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3,11zł od 1m² powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,50zł od 1m² powierzchni użytkowej,
garaże – 5,70zł od 1m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli lub ich części – 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 3. Z dniem 1 stycznia 2011r. traci moc uchwała
Nr XL/79/09 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie
stawek w podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego; zgodnie z Obwieszczeniem

Poz. 1599, 1600

Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2011r. wskazane w ww. uchwale stawki
obowiņzujņ od dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodniczņca Rady
Barbara Szostak
15 99
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UCHWAŁA NR XLIX/76/10
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 26 października 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jedn.
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U.
Nr 95, poz. 613 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst
jednolity: z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity z 2002r.
Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), Rada Miejska
w Rzepinie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej
w Rzepinie z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie
określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wprowadza się następujņcņ zmianę:

1) wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiņcy załņcznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załņcznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczņca Rady
Barbara Szostak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/76/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 26 października 2010r.

NIP
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.), zwana dalej „ustawą”
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających
osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami
samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami
nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub
współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych
tworzących wspólnotę mieszkaniową
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających
wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:
Miejsce składania

Status składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) :
 osoba fizyczna,
 osoba prawna,
 jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej.

A.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiņzek złożenia wraz z korektņ deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja
podatkowa
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Złożenie deklaracji

2. Korekta deklaracji

Stan obowiązywania na dzień

-

-

r.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Miasta/Gminy, do którego adresowana jest deklaracja

URZĄD MIEJSKI , PLAC RATUSZOWY 1, 69-110 RZEPIN
B.

DANE PODATNIKA: * - DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ, ** - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
2.

Nazwa pełna * / Nazwisko **

3.

Nazwa skrócona */ Pierwsze imię, drugie imię **

4.

Identyfikator REGON *

5.

Numer PESEL **

Pola 6, 7, 8 wypełnia osoba w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany
6.

Data urodzenia

7.

Imię ojca

8.

Imię matki

B.2 ORGAN REJESTROWY *
9.

Nazwa organu rejestrowego

10. Dane osoby reprezentującej firmę
11. Nazwa, numer rejestru i data rejestracji

12. Klasa PKD lub EKD
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B.3 ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

C.

13. Kraj

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Nr domu

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

22. Poczta

23. Telefon

24. Fax

25. Adres e-mail

19. Nr lokalu

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA –
W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY NIERUCHOMOŚCI NALEŻY WYPEŁNIĆ ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI
Położenie nieruchomości (adres)

26.

Forma władania
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

27.

Nr księgi wieczystej

28.

Identyfikatory działek, budynków, lokali

29. Działka
.











WŁASNOŚŃ
WSPÓŁWŁASNOSŃ
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE
WSPÓŁUŻYTKOWANIE

.

..

obręb, arkusz mapy, nr
działki

30. budynek
.
.
nr działki, nr budynku

POSIADANIE SAMOISTNE
WSPÓŁPOSIADANIE SAMOISTNE
POSIADANIE ZALEŻNE
WSPÓŁPOSIADANIE ZALEŻNE

31. Lokal
.
.
.
nr działki, nr budynku, nr lokalu

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
D.1
POWIERZCHNIA GRUNTÓW
Podstawa opodatkowania w m2 (ha)
1. Związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków
2. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych ( należy
podać z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku)
3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego

Stawka podatku

Kwota podatku

32.

33.

34.

35.

36.

37.

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
Podstawa opodatkowania w m2

1. Mieszkalne

38.

w wysokości od
1,40m do 2,20m
(zaliczyć 50% powierzchni)
39.

2. Związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub
ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

41.

42.

43.

44.

45.

46.

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

47.

48.

49.

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

50.

51.

52.

W wysokości
powyżej 2,20m

Stawka podatku

Kwota podatku

40.
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54.

55.

D.3 WARTOŚŃ BUDOWLI
Podstawa opodatkowania w zł
z dokładnością do 1 zł
1.Budowle lub ich części zwiņzane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Stawka podatku

56.

Kwota podatku
57.

D.4 ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
58.

Kwota podatku (po zaokrņgleniu do pełnych złotych)
Suma kwot z pozycji 33,35,37,40,43,46,49,52,55,57

E.

,00 zł

NFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
Podstawa opodatkowania
Budynki lub ich
Grunty
części (poBudowle (war(powierzchnia w
wierzchnia
tość w zł)
2
m)
użytkowa w m2)
59.
60.
61.

Tytuł prawny zwolnienia

Kwota zwolnienia

62.

63.

RAZEM ZWOLNIENIA
INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołņczono)
F.
64. Liczba załņczników ……………………..

G.

H.

ADRES DO KORESPONDENCJI
65. Kraj

66.Województwo

68. Gmina

69. Ulica

70. Nr domu

72. Miejscowość

73. Kod pocztowy

74. Poczta

75. Telefon

76. Fax

77. Adres e-mail

67.Powiat
71. Nr lokalu

OŚWIADCZENIA I PODPIS PODATNIKA
Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 Kodeksu karnego
(Dz.U. Nr 88 z 1997r., poz. 553 ze zm.), zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 3
78.

Nazwisko i imię oraz podpis osoby odpowiedzialnej za
prawidłowe wypełnienie deklaracji

79. Podpis Podatnika / Podpis osoby reprezentującej podatnika

Nr telefonu, adres e-mail

80. Data wypełnienia zgłoszenia

81. Pieczęć podatnika

Pouczenie:
W wypadku niewpłacenia w obowiņzujņcym terminie kwoty z poz. 58 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.)
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UCHWAŁA NR LXXIX/931/10
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 26 października 2010r.
w sprawie zwolnień od opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn.
zm.1) oraz art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 tekst jednolity z późn. zm.2)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż dokonywanņ na terenie wyznaczonym dla Jarmarku
Wielkanocnego oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczņcy Rady
Marek Kamiński
_______________________________________________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, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106,
poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620.
160 1
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UCHWAŁA NR LXXXIII/1283/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 27 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzņdzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5, art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jedn. z 2010 roku
Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujņce stawki podatku od
nieruchomości obowiņzujņce na terenie miasta Gorzowa Wlkp.:
1) od gruntów:
a) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,70zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,82zł
od 1ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21zł od 1m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,58zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,99zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,31zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,04zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
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e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,76zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. W załņczniku Nr 1 oraz Nr 2 do uchwały
określa się wzory formularzy informacji i deklaracji
na podatek od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 4. Traci moc uchwała Nr LXIV/996/2009 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych na 2010 rok, oraz uchwała
Nr LXV/1019/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009r. zmieniajņca uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

Poz. 1602

nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczņca Rady
Krystyna Sibińska
_______________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujņcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17.12.1992),
2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).
Dane dotyczņce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitņ Polskņ członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczņ
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXIII/1283/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010r.
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Nr LXXXIII/1283/2010 z dnia 27.10.2010r.

Wewnętrzny Numer Ewidencyjny
........................................................

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna:

Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2010r. Dz.U. Nr 95, poz. 613 ze zm.). Niniejsza ustawa
dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 07 grudnia 1992r. W sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),
2)dyrektywy 1999/62WS z dnia 17 czerwca 1999r. W sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami
samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich
części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub
zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wlkp.
B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko:
Nazwisko:
Imiona:

Imiona:

Imię ojca / matki:

Imię ojca / matki:

REGON / PKD :

REGON / PKD :

PESEL:

PESEL:
-

NIP:

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

-

-

Województwo

-

NIP:

-

-

Województwo

Kraj

Miejscowość

Kod pocztowy

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu / Nr lokalu

Ulica

Nr domu / Nr lokalu

B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI

Województwo

Ulica

Nr domu / Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
informacja składana po raz pierwszy
korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)
D. DANE O NIERUCHOMOŚCI
Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)
posiadacz
właściciel
użytkownik wieczysty
dzierżawca
współposiadacz
współwłaściciel
współużytkownik wieczysty
najemca
posiadacz samoistny
Adres położenia przedmiotu opodatkowania (miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)
Adres położenia przedmiotu opodatkowania – działka (nr działki)

Podstawa prawna (zaznaczyć właściwy kwadrat)

data nabycia

data zbycia

Nr aktu notarialnego

-

-

-

Nr umowy dzierżawy / najmu

-

-

-

Nr umowy kupna-sprzedaży

-

-

-

Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów:
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1.
2.

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

m

2

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
ha

3.

pozostałe grunty, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego

m

2
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXIII/1283/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010r.
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UCHWAŁA NR LXXXIII/1284/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 27 października 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości
stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a)
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmianie ulega załņcznik Nr 1 do uchwały
Nr LXIV/998/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
28 października 2009r. zmieniajņcej uchwałę
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., który

otrzymuje brzmienie jak załņcznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczņca Rady
Krystyna Sibińska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXIII/1284/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010r.
DZIENNE STAWKI OPŁAT TARGOWYCH
I. STREFA ŚRÓDMIEJSKA
1. SPRZEDAŻ W MIEJSCACH WYZNACZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA I PO UZYSKANIU
ZEZWOLENIA DO DYSPONOWANIA GEUNTEM:
1) NA TERENIE O POWIERZCHNI:
a) do 4m²
b) powyżej 4m² do 6m²
c) powyżej 6m² do 10m²
d) powyżej 10m²
2) ARTYKUŁÓW ŚWIŅTECZNYCH
a) drzewka choinkowe lub choinki sztuczne
b) gałņzki choinkowe
c) kwiaty, wieńce, znicze, świece lub grys
d) kartki świņteczne
e) inne artykuły świņteczne
2. SPRZEDAŻ W MIEJSCACH NIE WYZNACZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUB BEZ ZEZWOLENIA NA DYSPONOWANIE GRUNTEM

15 zł
23 zł
34 zł
44 zł
55 zł
13 zł
23 zł
15 zł
18 zł
52 zł

II. PLACE TARGOWE
1) SPRZEDAŻ Z POJAZDÓW:
a) z samochodu o ładowności do 0,5t
b) z samochodu o ładowności 0,5t – 1,5t
c) z samochodu o ładowności 1,5t – 4,5t
d) z samochodu o ładowności ponad 4,5t, z autobusu, z przyczepy campingowej,

6 zł
7 zł
12 zł
14 zł
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e) z ciņgnika z przyczepņ, z przyczepy posiadajņcej stałe przyłņcze
2) SPRZEDAŻ Z MIEJSC O POWIERZCHNI:
a) do 2m2

Poz. 1603
12 zł

b) powyżej 2m² do 4m²
c) powyżej 4m² do 6m²
e) za każdy 1m ² powyżej 10m2

4 zł
9 zł
17 zł
3 zł

3) SPRZEDAŻ OBNOŚNA

3 zł

4) WYSTAWIENIE DO SPRZEDAŻY JEDNEGO POJAZDU:
a) Autobusu

17 zł

b) samochodu osobowego, ciņgnika rolniczego, przyczepy campingowej, przyczepy do samochodu osobowego, samochodu o ładowności do 3,5t, motocykla,
motoroweru lub skutera

14 zł

c) samochodu ciężarowego o ładowności ponad 3,5t
d) roweru

22 zł
7 zł

5) SPRZEDAŻ DROBNYCH ZWIERZĄT LUB PTAKÓW

6 zł

6) SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW ŚWIĄTECZNYCH:
a) drzewka choinkowe, choinki sztuczne lub ryby
b) gałņzki choinkowe
c) kwiaty, wieńce, znicze, świece lub grys
d) inne artykuły świņteczne
III. SPRZEDAŻ POZA PLACAMI TARGOWYMI I STREFĄ ŚRÓDMIEJSKĄ

33 zł
6 zł
12 zł
9 zł

1) SPRZEDAŻ Z MIEJSC O POWIERZCHNI:
a) do 2m²
b) powyżej 2m² do 4m²
c) powyżej 4m² do 10m²
d) za każdy 1m² powyżej 10m²

6 zł
17 zł
30 zł
4 zł

Objaśnienia:
1) STREFA ŚRÓDMIEJSKA, to obszar miasta zamykajņcy się w kręgu ulic: Nadbrzeżna – Młyńska – Strzelecka – Jagiełły - Dzieci
Wrzesińskich – Herberta.

2) PLACE TARGOWE, to miejsca położone przy:
a) ul. Szczecińskiej (giełda – w części administrowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.),
b) ul. Żwirowej (przy I bramie cmentarza komunalnego),
c) ul. Żwirowej (przy II bramie cmentarza komunalnego),
d) ul. Przemysłowej,
e) ul. Witosa,
f) ul. Cichońskiego,
3) określone na załņcznikach mapowych nr 1-6, stanowiņcych integralnņ częśń niniejszej uchwały.
4) Sprzedaż artykułów świņtecznych określona w I.STREFA ŚRODMIEJSKA pkt 1 ppkt 2 i II. PLACE TARGOWE pkt 6 dotyczy okresów:

a) Świņt Wielkanocnych - na 20 dni przed Wielkanocņ,
b) Dnia Święta Zmarłych - w okresie 25.X. do 2.XI,
c) Świņt Bożego Narodzenia – od 1.XII. do 31.XII.
5) W przypadku prowadzenia sprzedaży artykułów świņtecznych z różnych grup rodzajowych pobiera się opłatę stanowiņcņ sumę
stawek przewidzianych dla poszczególnych grup.

6) Sprzedaż z miejsc o powierzchni oznacza powierzchnię zajętņ przez towary oraz urzņdzenia (obiekty), z których dokonuje się
sprzedaży, a także powierzchnię zajętņ przez towary znajdujņce się wokół tych urzņdzeń (obiektów) i zaplecze magazynowe.

7) Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyń górnej granicy określonej przez Ministra Finansów na dany rok podatkowy.
Górna granica dziennej stawki opłaty targowej na 2011 rok wynosi 699,27 zł.
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UCHWAŁA NR LIII/384/10
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 27 października 2010r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok obowiązujących na terenie Gminy
Kłodawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art 40 ust 1, art. 41
ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorzņdzie 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 2010r
Nr 95, poz. 613 ze zm.) w zwiņzku z Obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2011r. (M. P. z 2010r. Nr 55,
poz. 755). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1. od gruntów:
1) zwiņzanych 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 retencyjne 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) zwiņzanych 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,
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 zwiņzane 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 wykorzystywane
w statutowej działalności w zakresie kultury,
pomocy społecznej oraz ochrony przeciwpożarowej.
2. budynki lub ich części i grunty zajęte na działalnośń zwiņzanņ z realizacjņ zadań w zakresie
niepełnosprawności oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej.
§ 3. 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób
fizycznych zarzņdza się w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi,
którzy otrzymywań będņ prowizję w wysokości 10%
od zebranej kwoty, tj.:
sołtysa wsi Różanki – Pan Julian Banicki,
sołtysa wsi Santoczno – Pan Jan Długołęcki,
sołtysa wsi Zdroisko- Pani Bożena Kurowiak,
sołtysa wsi Chwalęcice- Pan Bogdan Łosiński,
sołtysa wsi Mironice – Pani Katarzyna Kolasińska,
sołtysa wsi Łośno – Pani Maria Małyszko,
sołtysa wsi Wojcieszyce – Pani Józefa
Ptaszkiewicz,
sołtysa wsi Różanki-Szklarnia – Pani Zofia
Kłos-Gryska,
sołtysa wsi Kłodawa – Pan Jan Kubera,
sołtysa wsi Rybakowo – Pan Bernard Zajņc,
sołtysa wsi Santocko – Pan Tomasz Turski.
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3. Pobrany podatek od nieruchomości sołtysi
powinni wpłacań na konto Urzędu Gminy Kłodawa
w ciņgu 3 dni od daty pobrania.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłodawa
Nr XL/301/2009 z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie
stawek podatku od nieruchomości.

4. Inkasenci ponoszņ odpowiedzialnośń zgodnie
z obowiņzujņcymi przepisami za podatek pobrany
i niewpłacony w terminie na konto Urzędu Gminy
Kłodawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

5. Podatnicy mogņ wpłacań podatek od nieruchomości na konto Urzędu Gminy Kłodawa.

Przewodniczņcy Rady
Andrzej Legan
160 4

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

1605
160 5

UCHWAŁA NR LVII/363/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:

5. od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton – stawki podatkowe określa załņcznik
Nr 2 do uchwały;

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszņ rocznie:

6. od przyczepy i naczepy, które łņcznie z pojazdem
silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masę całkowitņ od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjņtkiem
zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ
prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego –
197zł.

1. od autobusu w zależności od liczby miejsc:
a) poniżej 15 miejsc – 355zł,
b) równej 15 miejsc a poniżej 30 miejsc – 459zł,
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 984zł.
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej
12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie –
157zł,
b) powyżej 5,5 tony do 7 ton włņcznie – 192zł,
c) powyżej 7 ton do 9 ton włņcznie – 255zł,
d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 431zł.

7.

od przyczepy lub naczepy, które łņcznie
z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ
masę całkowitņ równņ lub wyższņ niż 12 ton,
z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego- stawki podatkowe określa załņcznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr XLIII/261/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na terenie
Gminy.

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
– stawki podatku określa załņcznik Nr 1 do
uchwały;

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiņzujņ od dnia 1 stycznia 2011r.

4. od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie – 256zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włņcznie – 337zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 386zł,

Przewodniczņcy Rady
Henryk Majdański
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVII/363/10
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 28 października 2010r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
/w tonach/

Nie mniej niż

1
12
13
14
15
12
17
19
21
23
25
12
25
27
29
31

Stawka podatku
/w złotych/
Oś jezdna /osie jezdne/
z zawieszeniem pneumaInne systemy zawieszeMniej niż
tycznym lub zawieszenia osi jezdnych
niem uznanym za równoważne
2
3
4
DWIE OSIE
13
387
447
14
403
503
15
440
612
663
1.399
TRZY OSIE
17
387
447
19
440
612
21
516
666
23
666
1.026
25
1.026
1.594
1.026
1.594
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
25
666
675
27
675
1.054
29
1.054
1.672
31
1.672
2.480
1.672
2.480
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVII/363/10
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 28 października 2010r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD CIĄGNIKA SIODŁOWEGO I BALASTOWEGO
PRZYSTOSOWANEGO DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ
ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa
/w tonach/

Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

Stawka podatku
/w złotych/

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
DWIE OSIE
298
335
628
1.428

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

335
539
1.029
1.960
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TRZY OSIE
12
40

40

1.260
1.743

1.743
2.577

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVII/363/10
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 28 października 2010r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD PRZYCZEPY I NACZEPY, KTÓRE ŁĄCZNIE
Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ
12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy
/w tonach/

Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku
/w złotych/

Oś jezdna /osie jezdne/
z zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia
pneumatycznym lub
osi jezdnych
zawieszeniem uznanym za równoważne
3
4
JEDNA OŚ
199
224
224
359
359
630
DWIE OSIE
213
621
860
1.162

320
860
1.310
1.720

685
953

953
1.295

TRZY OSIE
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UCHWAŁA NR XXX/246/2010
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie
gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) i w oparciu o art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12,
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2010r. Dz. U.
Nr 95, poz. 613) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwali-

fikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,72zł od 1m.kw. powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,16zł
od 1ha. powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21zł od 1m.kw. powierzchni
gruntów,
2) od budynków lub ich części:
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a) mieszkalnych – 0,67zł od 1m.kw. powierzchni
użytkowej,

2) budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na potrzeby: działalności w zakresie gospodarowania odpadami (wysypiska śmieci),
ścieki (służņce do odprowadzania i oczyszczania ścieków) oraz służņcych do zaopatrywania
w wodę (rurociņgi i przewody sieci rozdzielczej
wody),

b) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,67zł od 1m.kw.
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 2,79zł od 1m.kw. powierzchni
użytkowej,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,98zł od 1m.kw. powierzchni
użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,83zł od 1m.kw. powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby działalności: kulturalnej, sportowej,
przeciwpożarowej oraz pomocy społecznej,
z wyjņtkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

Poz. 1606, 1607

3) budynki lub ich części oraz grunty przeznaczone na przystanki autobusowe,
4) grunty i budynki zajęte na cele cmentarne.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/180/2009 Rady
Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
w Gminie Wymiarki oraz uchwała Nr XXIV/197/2009
Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od 1 stycznia
2011r.
Przewodniczņcy Rady
Józef Hrynowicki
160 6
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UCHWAŁA NR XXX/247/2010
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591
z późn. zm.) art. 19, pkt 1 litera a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.) art. 47 § 4a Ordynacji Podatkowej (t.j. Dz. U.
Nr 8, poz. 60 z 2005r. z późn. zm.) uchwala sie co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujņce dzienne stawki
opłaty targowej od dokonujņcych sprzedaży na terenie gminy:
a) przy sprzedaży na straganach, z samochodu,
przyczep, wozów konnych – 19zł,
b) przy sprzedaży obnośnej, z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, wózka ręcznego – 8zł.

§ 2. 1. Zarzņdza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witoszynie.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty
targowej w wysokości 50% zainkasowanej kwoty.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej zobowiņzany
jest odprowadziń na rachunek gminy pobranņ opłatę
targowņ w terminie do 10 następnego miesiņca po
zainkasowaniu opłat z danego miesiņca.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/182/2009 Rady
Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej.

Dziennik Urzędowy
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

twa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od dnia
1 stycznia 2011r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

Przewodniczņcy Rady
Józef Hrynowicki
160 7
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UCHWAŁA NR XXX/250/2010
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porzņdku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.) uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
w następujņcych wysokościach:
1) za odbiór stałych
160zł/m3 brutto

odpadów

komunalnych

2) za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników
bezodpływowych i transportu do punktu zlewnego 27zł/m3 brutto.

§ 2. Górnņ stawkę za usługi, o których mowa
w § 1 pkt. 1 ustala się w wysokości 107zł/m3 brutto,
jeżeli odpady komunalne sņ zbierane i transportowane w sposób selektywny.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/204/2009 Rady
Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania
odpadów z nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Józef Hrynowicki
160 8
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UCHWAŁA NR LVI/527/10
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Słubice, wynoszņ:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie
492,00zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włņcznie 732,00zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 912,00zł,
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 tabela:
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Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Poz. 1609

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1.392,00
1.428,00
1.452,00
1.476,00
Trzy osie
1.500,00
1.596,00
1.632,00
1.656,00
1.680,00
1.704,00
Cztery osie i więcej
1.728,00
1.752,00
1.788,00
1.812,00
1.836,00

3) od ciņgników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdu: od 3,5 tony i poniżej 12 ton
1.140,00zł,

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

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.548,00
1.572,00
1.608,00
1.632,00
1.824,00
1.848,00
1.872,00
1.896,00
1.920,00
1.944,00
1.980,00
2.004,00
2.028,00
2.568,00
2.604,00

4) od ciņgników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
- stawki podatkowe określa tabela:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
1.656,00
1.680,00
1.704,00
1.728,00
Trzy osie
2.064,00
2.076,00

5) od przyczep i naczep, które łņcznie z pojazdem
silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masę całkowitņ od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjņtkiem
zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ
prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego
od 7 ton i poniżej 12 ton: 564,00zł,

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
2.088,00
2.100,00
2.112,00
2.124,00
2.136,00
2.712,00

6) od przyczep i naczep, które łņcznie z pojazdem
silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masę całkowitņ równņ lub wyższņ niż 12 ton,
z wyjņtkiem zwiņzanych z działalnościņ rolniczņ
prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego stawki podatkowe określa tabela:
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów : naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38
-
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Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
276,00
1.296,00
1.320,00
Dwie osie
384,00
1.356,00
1.380,00
1.404,00
Trzy osie
1.020,00
1.164,00

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia :
a) mniejszej niż 30 miejsc 564,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.452,00zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
288,00
1.428,00
1.452,00
396,00
1.536,00
1.572,00
1.800,00
1.152,00
1.560,00

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków
transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a stawki w niej określone
obowiņzujņ od dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodniczņcy Rady
Piotr Kiedrowicz

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/268/08 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 11 grudnia 2008r.
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UCHWAŁA NR LVI/528/10
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.),
art. 5 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2011r. (M. P. Nr 55, poz. 755), uchwala
się co następuje:
§ 1. Określa się wysokośń rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
1) od 1m² powierzchni położonych na terenach
miejskich gruntów zwiņzanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,76zł,

2) od 1m² powierzchni położonych na terenach
wiejskich gruntów zwiņzanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,60zł,
3) od 1m² powierzchni gruntów zwiņzanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajętych na pola golfowe – 0,20zł,
4) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni – 4,10zł,
5) od 1m² powierzchni pozostałych gruntów,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,30zł,
6) od 1m2 powierzchni położonych na terenach
miejskich gruntów zwiņzanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami i surowcami wtórnymi – 0,40zł,
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7) od 1m2 powierzchni położonych na terenach
wiejskich gruntów zwiņzanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami i surowcami wtórnymi – 0,30zł,
2. od budynków lub ich części :
1) od 1m² powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części położonych na terenach miejskich – 0,65zł,
2) od 1m² powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części położonych na terenach wiejskich – 0,60zł,
3) od 1m² powierzchni użytkowej położonych na
terenach miejskich budynków lub ich części
zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 19,20zł,
4) od 1m² powierzchni użytkowej położonych na
terenach wiejskich budynków lub ich części
zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 13,90zł,
5) od 1m² powierzchni użytkowej położonych na
terenach miejskich budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,60zł,
6) od 1m² powierzchni użytkowej położonych na
terenach wiejskich budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,70zł,
7) od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,25zł,
8) od 1m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego, położonych:
a) na terenach miejskich oraz garaży na terenach wiejskich – 6,92zł,
b) na terenach wiejskich, z wyjņtkiem garaży –
3,33zł,
3. od budowli lub ich części:
1) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartości,
2) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będņcych gazowymi sieciami rozdzielczymi wysokiego i średniego ciśnienia
1,8% ich wartości,

Poz. 1610

3) służņcych do prowadzenia następujņcych rodzajów działalności gospodarczej:
a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia
w energię cieplnņ, na podstawie zezwolenia
1% ich wartości,
b) w zakresie gospodarki odpadami i surowcami wtórnymi 1% ich wartości,
c) w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii – elektrownie 1% ich wartości.
§ 2. 1. Różnica pomiędzy stawkami podstawowymi określonymi w § 1 ust 1 pkt 1 i 2, a stawkami
preferencyjnymi określonymi w § 1 ust 1 pkt 3, 6
i 7 oraz różnica pomiędzy stawkņ podstawowņ określonņ w § 1 ust 3 pkt 1, a stawkņ preferencyjnņ określonņ w § 1 ust 3 pkt 2 oraz pkt 3 lit b) i c) jest pomocņ de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami rozporzņdzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006r.).
2. Podatnik, do którego znajduje zastosowanie
zapis § 2 ust 1 uchwały zobowiņzany jest do przedłożenia w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciņgu 2 poprzedzajņcych go
lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie,
2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikujņcych się do objęcia pomocņ, na pokrycie których ma byń przeznaczona pomoc de minimis,
3) oświadczenia, że nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 9 – 11 Wytycznych
wspólnotowych dotyczņcych pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z dnia
1 października 2004r.).
3. Podatnik korzystajņcy z pomocy de minimis
w ramach niniejszej uchwały jest zobowiņzany do
przedłożenia organowi podatkowemu informacji
o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu.
4. Wysokośń pomocy de minimis dla podatników, do których stosuje się zapisy § 1 ust. 3 pkt 2,
pkt 3 lit b), pkt 3 lit c) łņcznie z wartościņ innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie
bieżņcego roku kalendarzowego oraz w ciņgu 2 poprzedzajņcych go lat nie może przekroczyń kwoty
200 tys. euro.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7840 –

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2011r. traci moc uchwała
XLII/408/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia
17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości
stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice.

Poz. 1610, 1611

wództwa Lubuskiego i obowiņzuje od 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczņcy Rady
Piotr Kiedrowicz
16 10

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

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

1611
16 11

UCHWAŁA NR LVI/532/10
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95, poz. 613 z 2010r.), art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 136, poz. 969 z 2006r. ze
zm.), art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października
2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682
z 2002r. ze zm.) uchwala się, co następuje :
§ 1. Rada Miejska określa:
1. Wzory formularzy dla osób fizycznych do sporzņdzenia informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych, gruntach i lasach :
w zakresie podatku od nieruchomości,
stanowiņcy załņcznik Nr 1 do uchwały,
w zakresie podatku rolnego, stanowiņcy
załņcznik Nr 2 do uchwały,
w zakresie podatku leśnego, stanowiņcy
załņcznik Nr 3 do uchwały.
2. Wzory formularzy deklaracji na dany rok podatkowy dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie majņcych osobowości prawnej,
jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe :
na podatek od nieruchomości, stanowiņcy
załņcznik Nr 4 do uchwały,
na podatek rolny, stanowiņcy załņcznik
Nr 5 do uchwały,
na podatek leśny, stanowiņcy załņcznik
Nr 6 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Z dniem 1 stycznia 2011 roku traci moc
uchwała Nr XLII/410/09 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczņcy Rady
Piotr Kiedrowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7841 –

Poz. 1611
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVI/532/10
Rady Miasta Słubice
z dnia 28 października 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7842 –

Poz. 1611

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7843 –

Poz. 1611

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7844 –

Poz. 1611
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI/532/10
Rady Miasta Słubice
z dnia 28 października 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7845 –

Poz. 1611

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7846 –

Poz. 1611

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7847 –

Poz. 1611
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVI/532/10
Rady Miasta Słubice
z dnia 28 października 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7848 –

Poz. 1611

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7849 –

Poz. 1611
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVI/532/10
Rady Miasta Słubice
z dnia 28 października 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7850 –

Poz. 1611

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7851 –

Poz. 1611

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7852 –

Poz. 1611
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVI/532/10
Rady Miasta Słubice
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7853 –

Poz. 1611

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7854 –

Poz. 1611

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7855 –

Poz. 1611

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7856 –

Poz. 1611
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVI/532/10
Rady Miasta Słubice
z dnia 28 października 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7857 –

Poz. 1611

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7858 –

Poz. 1612

1612
16 12

UCHWAŁA NR XXXVIII/233/10
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M. P. Nr 55,
poz. 755 z dnia 6 sierpnia 2010r.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujņce roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Zabór:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części –
0,61zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
2) od budynków lub ich części zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej –
18,47zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
9,82zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27zł od
1m2 powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,69zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
6) od budowli:
a) będņcymi sieciami gazowymi, przesyłowymi,
rozdzielczymi wraz z oprzyrzņdowaniem
i przyłņczaniem – 0,2% ich wartości,
b) pozostałych, nie wymienionych w pkt 6) lit. a)
– 2% ich wartości,
7) od gruntów:
a) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,68zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł
od 1ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17zł od 1m2 powierzchni.
§ 2. 1. Różnica pomiędzy stawkņ podstawowņ
określonņ w § 1 pkt 6 lit. b), a stawkņ preferencyjnņ
określonņ w § 1 pkt 6 lit. a) jest pomocņ de minimis,
której udzielenie następuje zgodnie z warunkami
rozporzņdzenia
Komisji
Europejskiej
(WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis Dz. Urz. UE L Nr 379/5 z dnia 28 grudnia 2006r.
2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczņcych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59,
poz. 404 z późn. zm.), podmiot ubiegajņcy się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporzņdzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
Nr 379/5 z 28 grudnia 2006r.) ma obowiņzek przedłożyń podmiotowi udzielajņcemu pomocy:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciņgu 2 poprzedzajņcych go lat
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie;
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de
minimis, dotyczņce w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujņcych się do objęcia pomocņ,
na pokrycie których ma byń przeznaczona pomoc de minimis, Zakres informacji, został określony w rozporzņdzeniu Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegajņcy się
o pomoc de minimis. (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
3. Podmiot ubiegajņcy się o pomoc de minimis
zobowiņzany jest do przedłożenia dokumentów
określonych w ust. 2 w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego.
4. Podatnik korzystajņcy z pomocy de minimis
w ramach niniejszej uchwały jest zobowiņzany do
przedłożenia organowi podatkowemu informacji
o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis, który
wynosi 200 tys. euro, w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7859 –

Poz. 1612, 1613

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

cy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w poszczególnych
sołectwach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego – z mocņ obowiņzujņcņ od
1 stycznia 2011r. i podlega rozplakatowaniu na tabli-

Przewodniczņcy Rady:
Bogdan Szafrański
16 12

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

1613
16 13

UCHWAŁA NR XXXVIII/234/10
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie zwolnienia z podatku rolnego na określonym obszarze gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de
minimis w rolnictwie, dotyczņce w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujņcych się do objęcia pomocņ, na pokrycie których ma byń przeznaczona pomoc de minimis
w rolnictwie. Zakres informacji, został określony w rozporzņdzeniu Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegajņce się o pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz. U. z 2010r. Nr 121, poz. 810).

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku rolnego grunty położone na terenach zalewowych i zagrożonych powodziņ określonych w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Zabór, zatwierdzonym uchwałņ Nr VII/49/03
Rady Gminy Zabór z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabór, ze
zmianami.
2. Zwolnienie z podatku jest pomocņ de minimis
w rolnictwie, której udzielenie następuje zgodnie
z warunkami rozporzņdzenia Komisji Europejskiej
(WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu
do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej
(Dz. Urz. UE L Nr 337 z dnia 21 grudnia 2007r.)
3. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczņcych pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), podmiot ubiegajņcy się o pomoc de minimis w rolnictwie,
w rozumieniu rozporzņdzenia Komisji Europejskiej
(WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu
do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej
(Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21.12.2007r.) ma obowiņzek
przedłożyń podmiotowi udzielajņcemu pomocy:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis
w rolnictwie jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciņgu 2 poprzedzajņcych go lat obrotowych albo oświadczenie
o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie

4. Podmiot ubiegajņcy się o pomoc de minimis
w rolnictwie zobowiņzany jest do przedłożenia dokumentów określonych w ust. 3 w terminie do
15 stycznia każdego roku podatkowego
5. Podatnik korzystajņcy z pomocy de minimis
w rolnictwie w ramach niniejszej uchwały jest zobowiņzany do przedłożenia organowi podatkowemu
informacji o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis w rolnictwie, który wynosi 7 500 euro,
w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego – z mocņ obowiņzujņcņ od
1 stycznia 2011r. i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w poszczególnych
sołectwach.
Przewodniczņcy Rady:
Bogdan Szafrański
16 13

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7860 –

Poz. 1614, 1615

1614
16 14

UCHWAŁA NR XXXVIII/235/10
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Obniża się średniņ cenę skupu żyta za
pierwsze trzy kwartały roku 2010 przyjmowanņ jako
podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Zabór na rok 2011 do kwoty 34zł za 1 kwintal.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego – z mocņ obowiņzujņcņ od
1 stycznia 2011r. i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i poszczególnych
sołectwach.
Przewodniczņcy Rady:
Bogdan Szafrański
16 14

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

1615
16 15

UCHWAŁA NR XXXVIII/236/10
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 roku (M. P. Nr 55, poz. 755 z dnia 6 sierpnia
2010r.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2011r.:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włņcznie,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton,
zgodnie z załņcznikiem Nr 1 do uchwały,
d) równej i powyżej 12 ton
zgodnie z załņcznikiem Nr 2 do uchwały,
2) od ciņgnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ lub

przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 9 ton włņcznie,
b) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton,
zgodnie z załņcznikiem Nr 3 do uchwały,
c) równej lub wyższej niż 12 ton,
zgodnie z załņcznikiem Nr 4 do uchwały,
3) od przyczep i naczep z wyjņtkiem zwiņzanych
wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ
przez podatnika podatku rolnego, która łņcznie
z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalnņ
masę całkowitņ:
a) od 7 ton do 9 ton włņcznie,
b) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton,
zgodnie z załņcznikiem Nr 5 do uchwały,
c) równņ lub wyższņ niż 12 ton,
zgodnie z załņcznikiem Nr 6 do uchwały,
4) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7861 –

zgodnie z załņcznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do przewozu
dzieci szkolnych.

Poz. 1615

wództwa Lubuskiego – z mocņ obowiņzujņcņ od
1 stycznia 2011 roku i podlega rozplakatowaniu na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczņcy Rady
Bogdan Szafrański

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/236/10
Rady Gminy Zabór
z dnia 28 października 2010r.
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Tabela Nr 1
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku
Rok produkcji pojazdu do 1999r.
włącznie

Rok produkcji pojazdu od 2000r.

powyżej 3,5 do 5,5 włņcznie

460

400

powyżej 5,5 do 9 włņcznie

680

620

powyżej 9 a poniżej 12

790

730
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/236/10
Rady Gminy Zabór
z dnia 28 października 2010r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton
Tabela Nr 2
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

Stawka podatku
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
790
900
1 020
1 130
Trzy osie
900
1 130
1 350
1 690
2 040
2 490

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
850
1 020
1 240
1 350
1 020
1 350
1 690
2 040
2 380
2 820
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25
27
29
31

25
27
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Cztery osie i więcej
1 130
1 480
1 810
2 140
2 610

1 350
1 690
2 040
2 610
2 820
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/236/10
Rady Gminy Zabór
z dnia 28 października 2010r.

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Tabela Nr 3
Stawka podatku

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów
(w tonach)

Rok produkcji pojazdu do 1999r.
włącznie

Rok produkcji pojazdu od 2000r.

od 3,5 do 9 włącznie

850

790

powyżej 9 a poniżej 12

1 020

990
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/236/10
Rady Gminy Zabór
z dnia 28 października 2010 r.

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Tabela Nr 4
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

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1 130
1 350
1 690
2 040
Trzy osie
1 920
2 260

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1 240
1 480
1 810
2 140
2 040
2 640
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/236/10
Rady Gminy Zabór
z dnia 28 października 2010r.

Stawki podatku od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Tabela Nr 5

Dopuszczalna masa całkowita
łącznie z pojazdem silnikowym
(w tonach)

Stawka podatku

od 7 do 9 włņcznie

340

powyżej 9 a poniżej 12

460
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/236/10
Rady Gminy Zabór
z dnia 28 października 2010 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Tabela Nr 6
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku.

Oś jezdna (osie jezdne)
Inne systemy zawieszenia osi
z zawieszeniem pneumatycznym lub
jezdnych
zawieszeniem uznanym za równoważne
Jedna oś

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

400
460
560
Dwie osie
460
680
900
1 240
Trzy osie
790
1 130

460
510
620
510
900
1 350
1 810
1 020
1 690
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Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/236/10
Rady Gminy Zabór
z dnia 28 października 2010r.

Stawki podatku od autobusów
Tabela Nr 7
Stawka podatku
Liczba miejsc do siedzenia

Rok produkcji pojazdu do 1999r.
włącznie

Rok produkcji pojazdu od 2000r.

Mniejsza niż 30 miejsc

1 130

1 020

Równa lub wyższa niż 30 miejsc

1 690

1 580
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UCHWAŁA NR XLVI/203/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 28 października 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 18a ust. 1
i art. 19 pkt. 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska w Żarach uchwala, co następuje:
§ 1. § 2 uchwały Nr XIII/187/07 Rady Miejskiej
w Żarach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów (Dz. Urz.
Woj. Lub. z 2007r. Nr 135, poz. 1943) otrzymuje następujņce brzmienie:

„§ 2. Określa się rocznņ stawkę opłaty od posiadania psów na terenie miasta Żary w wysokości
50zł od jednego psa.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocņ od dnia 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczņcy Rady
Dariusz Grochla
16 16
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UCHWAŁA NR XLVI/228/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
ze zm.) uchwala się, co następuję:
§ 1. Określa się wysokośń stawek podatku od
środków transportowych na terenie miasta Żary:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włņcznie 672,00zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włņcznie 972,00zł,
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1.284,00zł;
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2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton :
o liczbie osi – dwie 1.344,00zł,
o liczbie osi – trzy 1.224,00zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton:
o liczbie osi – dwie 2.064,00zł,
o liczbie osi – trzy 2.004,00zł,
o liczbie osi – cztery i więcej 1.884,00zł,
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
o liczbie osi – trzy 2.364,00zł,
o liczbie osi – cztery i więcej 2.304,00zł;
3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton :
o liczbie osi – dwie 1.524,00zł,
o liczbie osi – trzy 1.404,00zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton:
o liczbie osi – dwie 2.244,00zł,
o liczbie osi – trzy 2.184,00zł,
o liczbie osi – cztery i więcej 2.064,00zł,
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
o liczbie osi – trzy 2.484,00zł,
o liczbie osi – cztery i więcej 2.400,00zł;
4. Od ciņgników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łņcznie z naczepņ lub
przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie 1.080,00zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włņcznie 1.344,00zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.524,00zł;
5. Od ciņgników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łņcznie z naczepņ lub
przyczepņ, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:
o liczbie osi – dwie 1.344,00zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton - do 36 ton
włņcznie

Poz. 1617
o liczbie osi – dwie 1.764,00zł,
o liczbie osi – trzy 1.632,00zł,
c) wyższej niż 36 ton:
o liczbie osi – dwie 2.064,00zł,
o liczbie osi – trzy 2.004,00zł;

6. Od ciņgników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łņcznie z naczepņ lub
przyczepņ, z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:
o liczbie osi – dwie 1.524,00zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton - do 36 ton
włņcznie
o liczbie osi – dwie 2.064,00zł,
o liczbie osi – trzy 1.992,00zł,
c) wyższej niż 36 ton:
o liczbie osi – dwie 2.244,00zł,
o liczbie osi – trzy 2.400,00zł;
7. Od przyczep i naczep, które łņcznie z pojazdem
silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masę całkowitņ od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjņtkiem
zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ
prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego:
od 7 ton i poniżej 12 ton 720,00zł;
8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie
z działalnościņ rolnicza prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:
o liczbie osi – jedna 888,00zł,
o liczbie osi – dwie 816,00zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton – do 36 ton
włņcznie
o liczbie osi – jedna 1.152,00zł,
o liczbie osi – dwie 1.080,00zł,
o liczbie osi – trzy 960,00zł,
c) wyższej niż 36 ton:
o liczbie osi – dwie 1.344,00zł,
o liczbie osi – trzy i więcej 1.284,00zł;
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9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjņtkiem zwiņzanych
wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ
przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

o liczbie osi – jedna 1.056,00zł,
o liczbie osi – dwie 936,00zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton
włņcznie
o liczbie osi – jedna 1.344,00zł,
o liczbie osi – dwie 1.272,00zł,

a) mniej niż 30 miejsc 1.080,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.644,00zł.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/261/08 Rady
Miejskiej w Żarach z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku
od środków transportowych na 2009 rok.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocņ od 1 stycznia 2011
roku.

o liczbie osi – trzy 1.104,00zł,

Przewodniczņcy Rady
Dariusz Grochla

c) wyższej niż 36 ton :
16 17

o liczbie osi – dwie 1.824,00zł,
o liczbie osi – trzy i więcej 1.440,00zł,
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UCHWAŁA NR XLI/230/10
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5,
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się od 1 stycznia 2011 roku następujņce roczne stawki podatku od nieruchomości na
terenie gminy Babimost:
1) od gruntów :
a) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,73zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł
od 1ha powierzchni,
c) pozostałych – 0,41zł od 1m2 powierzchni,
d) zajętych na tereny mieszkalne – 0,21zł od
1m2 powierzchni,
e) pozostałych, zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części
a) mieszkalnych – 0,57zł od 1m2 pow. użyt.,
b) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,71zł od 1m2 pow.
użyt.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82 zł od 1m2 pow.
użyt.
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,27zł od 1m2 pow. użyt.
e) pozostałych – 7,06zł od 1m2 pow. użyt.
f)

zajętych do przechowywania pojazdów, narzędzi, opału, płodów rolnych, tworzņcych
z budynkiem mieszkalnym wspólnņ zabudowę oraz garaże wolnostojņce jednostanowiskowe – 2,16zł od 1m2 pow. użyt.

g) pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 7,05zł od 1m2 pow. użyt.
h) letniskowych – 7,06zł od 1m2 pow. użyt.;
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3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach
lokalnych.
2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z podatku od
nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części i budowle wykorzystywane do prowadzenia działalności w zakresie:
kultury, kultury fizycznej i sportu,
ochrony zdrowia,

Poz. 1618, 1619

3. Zwolnienia, o których mowa w ust 2 nie dotyczņ gruntów, budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/177/09 Rady
Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczņcy Rady
Henryk Paciejewski

pomocy społecznej,
16 18

ochrony przeciwpożarowej,
poboru, przesyłania i uzdatniania wody
oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków,
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UCHWAŁA NR XLI/231/10
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się od 1 stycznia 2011 roku roczne
stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Babimost:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włņcznie – 642zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włņcznie – 1.027zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.284zł;
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
stawki podatkowe określa załņcznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton –
1.542zł.;

4) od ciņgnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ lub
przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
stawki podatkowe określa załņcznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczepy i naczepy, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masę
całkowitņ od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjņtkiem
zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ
prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego –
1.027zł.;
6) od przyczepy i naczepy, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masę
całkowitņ równņ lub wyższņ niż 12 ton z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego stawki podatkowe określa załņcznik
Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.542zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2.055zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/178/09 Rady
Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada
2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.

Poz. 1619

wództwa Lubuskiego i obowiņzuje od 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczņcy Rady
Henryk Paciejewski

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojeZałącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/231/10
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 29 października 2010r.
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
15

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
2.047
2.311
Trzy osie
2.184
2.311
2.440
2.800
2.800
2.857
Cztery osie i więcej
2.311
2.800
2.800
2.857
2.857

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
2.187
2.311
2.311
2.440
2.569
2.857
2.857
2.857
2.440
2.857
2.857
2.857
2.857
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/231/10
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 29 października 2010r.

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

mniej niż

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3
Dwie osie
1.925
2.055
2.209
2.209
Trzy osie
2.209
2.857

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
2.119
2.205
2.209
2.209
2.209
2.857
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/231/10
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 29 października 2010r.

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

16 19

nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
23
28
33
38

23
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
1.284
1.284
1.542
Dwie osie
1.284
1.542
1.747
1.747
2.055
Trzy osie
1.542
2.184

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
1.284
1.284
1.542
1.284
1.542
1.747
1.747
2.209
1.654
2.209
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UCHWAŁA NR XLI/232/10
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. „a” oraz pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co
następuje:

§ 2. 1. Zarzņdza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa. Opłatę targowņ uiszcza się do kasy
Urzędu Miejskiego.

§ 1. 1. Ustala się od 1 stycznia 2011 roku dzienne
stawki opłaty targowej na terenie gminy Babimost
przy sprzedaży z samochodu osobowego, dostawczego, przyczepy, platformy lub stanowiska
w wysokości:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.

1) za zajęcie do 1m2 powierzchni targowiska –
10zł,
2) za zajęcie od 1m2 do 10m2 powierzchni targowiska – 36zł,
3) za zajęcie od 10m2 do 20m2 powierzchni targowiska – 46zł,

2. Opłatę targowņ na terenie wsi pobierajņ sołtysi, których wyznacza się na inkasentów.
3. Ustala się sołtysom wynagrodzenie za inkaso
w wysokości 30% od pobranych kwot.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/179/09 Rady
Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada
2009 roku w sprawie określenia wysokości opłaty
targowej oraz sposobu jej pobierania.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczņcy Rady
Henryk Paciejewski

2

4) za zajęcie powyżej 20m – 46zł plus 10zł za każdy następny m2 powierzchni targowiska.

162 0

2. Opłata targowa obowiņzuje na targowisku
miejskim oraz w miejscach wyznaczonych, w których prowadzony jest handel na terenie miasta i wsi.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLIII/301/10
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1
i 2 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.) w zwiņzku z obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2011r. (M. P. z 2010r. Nr 55, poz. 755)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następujņcej wysokości:
1. Od gruntów:

a) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1m² powierzchni – 0,60zł,
b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
powierzchni – 4,13zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni – 0,12zł.
2. Od budynków lub ich części:
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a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej
– 0,55zł,

d) wykorzystywane na potrzeby świetlic wiejskich zajmowane na cele kulturalnooświatowe,

b) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1m2 powierzchni
użytkowej – 14,79zł,

e) wykorzystywane na potrzeby wypożyczania
ksiņżek i czytelnictwa,
f) wykorzystywane na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym powierzchni użytkowej od 1m2 – 4,77zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, od 1m2 powierzchni użytkowej
– 2,18zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej –
3,41zł.
3. Od budowli - od ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych – 2%.
§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7
ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Budynki lub ich części, grunty oraz budowle:
a) wykorzystywane na potrzeby przestrzegania
prawa, bezpieczeństwa i porzņdku publicznego,
b) wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
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g) przeznaczone na prowadzenie cmentarza
h) wykorzystywane na potrzeby statutowej działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej,
sportu i rekreacji,
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczņ gruntów, budynków lub ich części oraz budowli zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczņ gruntów, budynków lub ich części oraz budowli, które zostały oddane we władanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/221/09 Rady
Gminy Brody z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego mocņ obowiņzujņcņ od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczņcy Rady
Lech Kossak
162 1

c) wykorzystywane na potrzeby prowadzenia
świetlic typu socjalizacyjnego i terapeutycznego,

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLIII/302/10
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny
i rolny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.* Określa się wzór formularza informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w brzmieniu określonym w załņczniku Nr 1
do uchwały, który zobowiņzane sņ złożyń organowi
podatkowemu osoby fizyczne, z zastrzeżeniem art. 6
ust. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
art. 6a ust. 10 ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 7
ustawy o podatku leśnym, w przypadku wystņpienia
okoliczności uzasadniajņcych powstanie albo wygaśnięcie obowiņzku w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3
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ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a
ust. 7 ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 4 ustawy
o podatku leśnym.

zycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie majņcych osobowości prawnej
lub spółek nie majņcych osobowości prawnej.

2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości w brzmieniu określonym w załņczniku
Nr 2 do uchwały, którņ zobowiņzani sņ złożyń organowi podatkowemu:

§ 3. Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego, w brzmieniu określonym w załņczniku
Nr 4 do uchwały, którņ sņ obowiņzani składań:

1) podatnicy, będņce osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie
majņcymi osobowości prawnej, jednostkami
organizacyjnymi Agencji własności Rolnej
Skarbu Państwa, a także jednostkami organizacyjnymi Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasy Państwowe,
2) osoby fizyczne, jeżeli nieruchomośń lub obiekt
budowlany stanowi współwłasnośń lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz
osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nie posiadajņcych osobowości prawnej lub
spółek nie posiadajņcych osobowości prawnej, z wyjņtkiem osób tworzņcych wspólnotę
mieszkaniowņ.
§ 2. Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego, w brzmieniu określonym w załņczniku
Nr 3 do uchwały, którņ sņ obowiņzani składań:
1) podatnicy, będņce osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie majņcymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji własności Rolnej Skarbu
Państwa, a także jednostkami organizacyjnymi
Lasów Państwowych,

1) podatnicy, będņce osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie majņcymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji własności Rolnej Skarbu
Państwa, a także jednostkami organizacyjnymi
Lasów Państwowych,
2) osoby fizyczne jeżeli las stanowi współwłasnośń
lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych
oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie majņcych osobowości prawnej lub
spółek nie majņcych osobowości prawnej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.
§ 5. Traci moc uchwała Nr III/6/02 Rady Gminy
Brody z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie wzorów
druków do ustalenia podatków i opłat lokalnych
(Dz. U. Woj. Lubus. z 2002r. Nr 125, poz. 1873).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczņcy Rady
Lech Kossak

2) osoby fizyczne, jeżeli grunty stanowiņ współwłasnośń lub znajdujņ się w posiadaniu osób fiZałącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/302/10
Rady Gminy Brody
z dnia 29 października 2010r.
* Załącznik nie został opublikowany z uwagi na fakt, iż pomimo wezwania nie przesłano załacznika o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/302/10
Rady Gminy Brody
z dnia 29 października 2010r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

Załņcznik nr 2
Do Uchwały Rady Gminy Brody
Nr XLIII/ 302 / 10 z dnia 29 października 2010r.

DN-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
3. Rok

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

Podstawa
prawna:
Składający:

Termin składania:

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

Miejsce
składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
Wójt Gminy Brody
ul. Rynek 2
68-343 Brody

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

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

1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)

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

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

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



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

 2. osoba prawna

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

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

10. Identyfikator REGON

11. Numer PESEL

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

13. Imię ojca

14. Imię matki

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

16. Województwo

17. Powiat

19. Ulica

20. Nr domu
23. Kod pocztowy

24. Poczta

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

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
Kwota podatku
Podstawa opodatkowania
w m2(ha) z dokładnościņ

Stawka podatku
zł,

do 1 m2
1. Związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków

25.

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

28.

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

31.

zł,
26.

m2

27.

,

,

29.

,

30.

,

ha

,

32.

m2

gr

gr

33.

,

,

E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
Kwota podatku

Podstawa opodatkowania
w m2

Stawka podatku
zł,

1. Budynki mieszkalne - ogółem

34.
m2

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

w tym
kondygnacji - powyżej 2,20 m
o wysokości:
3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem
- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
w tym
kondygnacji - powyżej 2,20 m
o wysokości:
4. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - ogółem
- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
w tym kondygnacji o wysokości:
w tym
kondygnacji - powyżej 2,20 m
o wysokości:
5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem

,

m2
38.
m2
39.

,
40.

41.

,

,

42.
m2
43.
m2
44.

45.
m2

46.

,

,

47.
m2
48.
m2
49.

50.
m2

51.

,

,

52.
m2
53.
m2
54.

55.

m2

w tym
kondygnacji
o wysokości:

gr 36.

37.

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

zł,

35.

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

57.

- powyżej 2,20 m

58.

m2

1) Należy podań z dokładnościņ do czterech miejsc po przecinku.

m2

56.

,

,

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

Kwota podatku

Podstawa opodatkowania w zł

Stawka podatku
zł,

gr

z dokładnościņ do 1 zł
1. Budowle

59.

60.
zł

zł

61.

,

%

,

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

62.
zł

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

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

 tak

 nie

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że sņ mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywi65. Imię
66. Nazwisko
stościņ.
67. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

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

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
69. Uwagi organu podatkowego

70. Data (dzień - miesiąc - rok)

71. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954
z późn. zm.).
2) Niepotrzebne skreślić.
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72. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika
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73. Nr dokumentu

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

74. Nr załącznika

J. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
75. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DN-1

K. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

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

K.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
76. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



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

 2. osoba prawna

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

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

79. Identyfikator REGON

80. Numer PESEL **

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

L.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
82. Rodzaj własności

1. własność

84. Rodzaj użytkowania

1. użytkowanie wieczyste

 2. współwłasność
 2. współużytkowanie

83. Rodzaj posiadania samoistnego

1. posiadanie

85. Rodzaj posiadania zależnego

1. posiadanie

 2. współposiadanie
 2. współposiadanie

L.3. IDENTYFIKATORYwieczyste
GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI 1)
86. Działki

87. Budynki

88. Lokale

L.4. KSIĘGA WIECZYSTA
89. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

1) Identyfikatory wykazuje się, jeżeli zostały nadane.

90. Nazwa sądu

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106
91. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

– 7877 –

Poz. 1622

92. Nr dokumentu

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

1. deklaracji DN-1

 2. informacji IN-1

N. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

N.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
94. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



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

 2. osoba prawna

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

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

97. Identyfikator REGON

98. Numer PESEL **

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

Grunty
powierzchnia w m2

Art.7 ust.1 pkt 1 – budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie
kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:
a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym, lub
b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej
innym przewoźnikom, lub
c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż
1435 mm.

99.

Art.7 ust.1a – grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków – do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego –
nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna
decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę
na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym –
z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o
której mowa w przepisach o transporcie kolejowym
Art.7 ust.1 pkt 2 – budowle infrastruktury portowej, budowle
infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani
morskich oraz zajęte pod nie grunty
Art.7 ust.1 pkt 2a – grunty, które znajdują się w posiadaniu
podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską,
pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani morskich –
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie – nie dłużej
niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez
podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską
Art.7 ust.1 pkt 3 – budynki, budowle i zajęte pod nie grunty
na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego

101.

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

Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa w
m2

102.

104.

Budowle
wartość w zł
100.

103.

105.

106.

107.

108.

110.

109.
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111.

112.

Grunty
powierzchnia w m2

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

113.

Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa w
m2
114.

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

115.

116.

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

117.

118.

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

120.

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

121.

Art.7 ust.1 pkt 10 - grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
Art.7 ust.1 pkt 11 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy
w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
Art.7 ust.1 pkt 12 - budynki położone na terenie rodzinnych
ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni
ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan
i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą

123.

Tytuł prawny zwolnienia

Budowle
wartość w zł

119.

122.

124.

125.

Art.7 ust.1 pkt 13 – budynki i budowle zajęte przez grupę
producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup,
wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności
w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie
określonym w art.4 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o
zmianie innych ustaw, zgodnie z jej aktem założycielskim

126.

127.

130.

Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomości lub ich części zajęte na
prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

128.

129.

131.

132.

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

133.

134.

Art.7 ust.2 pkt 3 - placówki naukowe PAN; zwolnienie nie
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą
Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej lub
zakłady aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów
opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie
zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu
zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej
albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu,
z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się
w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej

135.

136.

137.

138.

139.
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140.

141.

142.

143.

145.

146.

144.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/302/10
Rady Gminy Brody
z dnia 29 października 2010r.
147. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

148. Nr dokumentu

Załņcznik nr 3
Do Uchwały Rady Gminy Brody
Nr XLIII/ 302 / 10 z dnia 29 października 2010r.

DR-1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
149. Rok

Podstawa
Składający:
prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości
prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów,
posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób
fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi,
w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania:

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

Miejsce
składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

P. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
150. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
Wójt Gminy Brody
ul. Rynek 2
68-343 Brody

Q. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

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

1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)

R. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
152. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

S. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

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

S.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
153. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



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

 2. osoba prawna

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

156. Identyfikator REGON

157. Numer PESEL **

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

159. Imię ojca

160. Imię matki

S.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
161. Kraj

164. Gmina
168. Miejscowość

162. Województwo

163. Powiat

165. Ulica

166. Nr
domu
169. Kod pocztowy

170. Poczta

167. Nr
lokalu
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T. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE – NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

T.1. GRUNTY ORNE
Klasa

Powierzchnia w ha

Przelicznik

a

b

171.

I

Powierzchnia w ha przeliczeniowych
c

172.

,
173.

II

,
174.

,
175.

IIIa

,
176.

,
177.

IIIb

,
178.

,
179.

IVa

,
180.

,
181.

IVb

,
182.

,

,

T.2. ŁĄKI I PASTWISKA
183.

I

184.

,
185.

II

,
186.

,
187.

III

,
188.

,
189.

IV

,
190.

,

,

T.3. SADY
191.

I

192.

,
193.

II
III
IIIa

,
195.

,
196.

,
197.

IIIb
IV
IVa

,
194.

,
198.

,
199.

,
200.

,
201.

IVb

,
202.

,

,

T.4. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI - grunty orne
203.

I

204.

,
205.

II

,
207.

IIIa

,
208.

,
209.

IIIb

,
210.

,
211.

IVa

,
212.

,
213.

IVb

,
206.

,
214.

,

,

1)
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T.5. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI - łąki i pastwiska
Powierzchnia w ha 1)

Klasa

Przelicznik

215.

I

Powierzchnia w ha przeliczeniowych
216.

,
217.

II

,
218.

,
219.

III

,
220.

,
221.

IV

,
222.

,

,

T.6. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - grunty orne
223.

I

224.

,
225.

II

,
226.

,
227.

IIIa

,
228.

,
229.

IIIb

,
230.

,
231.

IVa

,
232.

,
233.

IVb

,
234.

,

,

T.7. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - łąki i pastwiska
235.

I

236.

,
237.

II

,
238.

,
239.

III

,
240.

,
241.

IV

,
242.

,

,

T.8. ROWY - grunty orne
243.

I

244.

,
245.

II

,
246.

,
247.

IIIa

,
248.

,
249.

IIIb

,
250.

,
251.

IVa

,
252.

,
253.

IVb

,
254.

,

,

T.9. ROWY - łąki i pastwiska
255.

I

256.

,
257.

II

,
259.

III

,
260.

,
261.

IV

,
258.

,
262.

,

,

1)
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T.10. UŻYTKI ROLNE (ROWY, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI) BEZ OZNACZENIA KLASY GLEBOZNAWCZEJ
263. Powierzchnia w ha

,

T.11. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią i
pstrągiem
Powierzchnia w ha 1)

Przelicznik

Powierzchnia w ha przeliczeniowych

1)

264.

1,0

,

T12. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne gatunki ryb
265.

266.

0,20

,

,

T13. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO
ROLNE
267.Powierzchnia w ha (suma z części od E.1 do E.12 kol.a)
268. Powierzchnia w ha przeliczeniowych (suma z części od E.1 do E.12
kol.c)

,

,

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

269.

Należy wpisać powierzchnię z poz.122.
Stawka podatku

270.

Kwota podatku (w pełnych złotych) ***)

271.

,
zł,

gr
zł

V. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW ROLNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
272. Powierzchnia w ha

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

273. Stawka podatku

zł,

,

gr

zł
,

W. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołņczono)
275. Liczba załączników ZR-1/A

ha

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

 tak

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

 nie

X. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że sņ mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rze277. Imię
278. Nazwisko
czywistościņ.
279. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

280. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

2)

Y. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
281. Uwagi organu podatkowego

282. Data (dzień - miesiąc - rok)

283. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie

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

ZR-1/A
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
286. Nr załącznika

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

Z. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
287. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DR-1

AA. DANE PODATNIKA

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

1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

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

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

289. Nazwa pełna * / Nazwisko **

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

291. Identyfikator REGON

292. Numer PESEL **

BB. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB
ZWOLNIENIU
BB.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
293. Położenie nieruchomości (adres)

BB.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
294. Rodzaj własności

1. własność

 2. współwłasność

296. Rodzaj użytkowania

1. użytkowanie wieczyste  2. współużytkowanie wieczyste

295. Rodzaj posiadania samoistnego

1. posiadanie

297. Rodzaj posiadania zależnego

1. posiadanie

BB.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK
298. Działki

BB.4. KSIĘGA WIECZYSTA
299. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

300. Nazwa sądu

 2. współposiadanie
 2. współposiadanie
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302. Nr dokumentu

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

1. deklaracji DR-1

DD. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

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

DD.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
304. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



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

 2. osoba prawna

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

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

307. Identyfikator REGON

308. Numer PESEL **

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

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

309.

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

310.

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

311.

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

312.

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

313.

,
,
,

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

,
,

314. Ulga

 75%

 50%

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

315.

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

316. Ulga

 75%

 50%
317.

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

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

318. Ulga

 75%

 50%

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

319.

Art.12 ust.1 pkt 8 - użytki ekologiczne

320.

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

321.

,
,
,
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Poz. 1622
322.

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

323.

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

324.

Art.12 ust.2 pkt 1 - uczelnie

325.

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

326.

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

327.

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

328.

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

329.

Art.12 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 1484
oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723), w zakresie przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac
rozwojowych

330.

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

331.

,
,
,
,
,

,
,

,
,

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

332.

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

333. Ulga

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

334. Ulga

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

335.

 tak  nie
 60%  40%
 60%  30%

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

 tak  nie
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/302/10
Rady Gminy Brody
z dnia 29 października 2010r.

336. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

337. Nr dokumentu

Załņcznik nr 4
Do Uchwały Rady Gminy Brody
Nr XLIII/ 302 / 10 z dnia 29 października 2010r.

DL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

338. Rok

Podstawa
Składający:
prawna:

Termin składania:
Miejsce
składania:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości
prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych
będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym
spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

GG. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
339. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
Wójt Gminy Brody
ul. Rynek 2
68-343 Brody

HH. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

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

1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)

II. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
341. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

JJ. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

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

JJ.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
342. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



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

 2. osoba prawna

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

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

345. Identyfikator REGON

346. Numer PESEL **

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

348. Imię ojca

349. Imię matki
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JJ.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
350. Kraj

353. Gmina
357. Miejscowość

351. Województwo

352. Powiat

354. Ulica

355. Nr
domu
358. Kod pocztowy

359. Poczta

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

Rodzaj gruntów leśnych

1. Lasy

360.

2. Lasy ochronne

363.

3. Lasy wchodzące w skład
rezerwatów przyrody

366.

4. Lasy wchodzące w skład
parków narodowych

369.

Kwota podatku
Stawka podatku

zł,

361.

gr

362.

zł,,

,

gr

364.

,
365.

,

,
367.

,
368.

,

,
370.

,
371.

,

,

,

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

372.
zł

MM. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołņczono)
373. Liczba załączników ZL-1/A

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

 tak

 nie

NN. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że sņ mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczy375. Imię
376. Nazwisko
wistościņ.
377. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

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

OO. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
379. Uwagi organu podatkowego

380. Data (dzień - miesiąc - rok)

381. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7890 –

382. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Poz. 1622

383. Nr dokumentu

ZL-1/A
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
384. Nr załącznika

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

PP. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
385. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DL-1

QQ. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

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

QQ.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
386. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



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

 2. osoba prawna

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

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

389. Identyfikator REGON

390. Numer PESEL **

RR. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB
ZWOLNIENIU
RR.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
391. Położenie nieruchomości (adres)

RR.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
392. Rodzaj własności

1. własność

394. Rodzaj użytkowania

1. użytkowanie wieczyste

 2. współwłasność
 2. współużytkowanie

393. Rodzaj posiadania samoistnego

1. posiadanie

395. Rodzaj posiadania zależnego

1. posiadanie

wieczyste
RR.3. IDENTYFIKATORY
GEODEZYJNE DZIAŁEK
396. Działki

RR.4. KSIĘGA WIECZYSTA
397. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

398. Nazwa sądu

 2. współposiadanie
 2. współposiadanie
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399. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Poz. 1622

400. Nr dokumentu

ZL-1/B
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU LEŚNYM
SS. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
401. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DL-1

TT. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

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

TT.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
402. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



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

 2. osoba prawna

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

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

405. Identyfikator REGON

406. Numer PESEL **

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

Tytuł prawny zwolnienia

w ha
z dokładnością do 1 m2 1)

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

407.

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

408.

Art.7 ust.1 pkt 3 - użytki ekologiczne

409.

Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie

410.

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

411.

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

412.

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

413.

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

414.

Art.7. ust.2 pkt 6 - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179,
poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723) w zakresie przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie przez
nich badań i prac rozwojowych

415.

,
,
,
,
,
,

,
,

,
1) Należy podań z dokładnościņ do czterech miejsc po przecinku.
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UCHWAŁA NR XLIV/268/10
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/2005 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie
określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Górzyca

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Górzyca uchwala, co następuje

czeniach rodzinnych przy dochodzie na osobę
w rodzinie przekraczajņcym 30% i nieprzekraczajņcym 60% kwoty, o której mowa w art. 8
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

§ 1. W uchwale Rady Gminy Górzyca
Nr XXII/160/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Górzyca wprowadza
się następujņce zmiany:

3) 140% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych przy dochodzie na osobę
w rodzinie przekraczajņcym 60% kwoty, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

1. w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

4) 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych dla pełnych sierot;”

„3. Wysokośń miesięcznego stypendium dla
ucznia wynosi:
1) 180% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) przy dochodzie na osobę w rodzinie nie przekraczajņcym 30% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.);

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņca Rady
Maria Syktus
162 3

2) 160% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świad-
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UCHWAŁA NR XLVII/275/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokośń rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części –
0,45zł za 1m² powierzchni użytkowej,

2) od budynków lub ich części zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej –
13,50zł od 1m² powierzchni użytkowej,
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
7,50zł za 1m² powierzchni użytkowej,
4) od garaży – 5,00zł za 1m² powierzchni użytkowej,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7893 –

Poz. 1624, 1625

5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,20zł od
1m² powierzchni użytkowej,

11) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,30zł od 1m² powierzchni.

6) od pozostałych budynków lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 4,00zł od 1m² powierzchni użytkowej,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

7) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7,
8) od gruntów zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60zł od 1m² powierzchni,
9) od gruntów nie wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej a przeznaczonych pod zabudowę techniczno-produkcyjnņ –
0,40zł od 1m2 powierzchni
10) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –
2,50zł od 1ha powierzchni,

§ 3. Tracņ moc uchwała Nr XXXIV/184/2009 Rady
Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie miasta Łęknica i uchwała
Nr XXXV/195/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia
20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczņcej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiņzujņ od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczņcy Rady
Andrzej Marszałek
162 4
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UCHWAŁA NR XLVII/276/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

jņtkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej,
5) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane
w zakresie wypożyczania ksiņżek i czytelnictwa,
z wyjņtkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane
w zakresie świadczeń pomocy społecznej,
z wyjņtkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane
na potrzeby ochrony bezpieczeństwa i porzņdku publicznego, z wyjņtkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
3) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane
na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjņtkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej,
4) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane
na cele rekreacyjne, sportowe, kulturalne, z wy-

6) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane
na cele zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wodociņgów, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześniej niż w dniu
1 stycznia 2011r.
Przewodniczņcy Rady
Andrzej Marszałek
162 5

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7894 –

Poz. 1626, 1627

1626
162 6

UCHWAŁA NR XLVII/253/10
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zmian do uchwały Nr XXIX/141/08 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów
do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości
wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002 Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się co
następuje:

w poz. 13 wyżej wymienionej uchwały wprowadza
się następujņcņ zmianę: wpisuje się "Przyborów:
Emilia Gumienna – 5,0%".

§ 1. W § 2 ust. 1 w tabeli poz. 4 wyżej wymienionej uchwały wprowadza się następujņcņ zmianę:
skreśla się "Dņbrowno; Czesław Biskup – 7,7%
i wpisuje się "Dņbrowno: Maria Płaksa – 7,7% oraz

Przewodniczņcy Rady
Marek Matusewicz

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

162 6
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UCHWAŁA NR XLVII/256/2010
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie: wysokości opłaty stawki targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 15, art. 19 pkt. 1 lit. a, pkt. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Opłatę targowņ pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie majņcych osobowości prawnej, dokonujņcych sprzedaży na terenie gminy.
§ 2. Wysokośń stawki dziennej opłaty targowej
wynosi – 10,00zł.
§ 3. Opłatę pobiera się w dniu sprzedaży.
§ 4. Zarzņdza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Do poboru opłaty w poszczególnych
wsiach wyznacza się inkasentów wskazanych
w uchwale Nr XXIX/141/08 Rady Gminy Nowa Sól
z dnia
19
grudnia
2008
oraz
uchwały
Nr XLVII/253/2010 Rady Gminy Nowa Sól z dnia
29 października 2010r. w sprawie zmian do uchwały

Nr XXIX/141/08 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie
wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od
nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej
oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 5. Za pobór opłaty targowej sołtysowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1/3 pobranej opłaty.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXV/197/09 z dnia
23 października 2009r. w sprawie wysokości opłaty
stawki targowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określona w niej stawka
obowiņzuje od roku podatkowego 2011.
Przewodniczņcy Rady
Marek Matusewicz
162 7
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UCHWAŁA NR XLVII/257/2010
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie wysokości opłaty stawki miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17
ust. 1 pkt 1, art. 19 pkt. 1 lit. b i art. 19 pkt. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Opłatę za każdy dzień pobytu w miejscowości Józefów od osób fizycznych przebywajņcych
dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w wysokości – 1,50zł.
§ 2. Opłatę pobiera się w dniu zgłoszenia pobytu.
§ 3. Zarzņdza się pobór opłaty miejscowej od
osób fizycznych w miejscowości Józefów w drodze
inkasa. Do poboru opłaty wyznacza się kierownika
Ośrodka Wypoczynkowego w miejscowości Józe-

fów Pana Ryszarda Majera. Za pobór opłaty przysługuje prowizja w wysokości 10% od pobranych
kwot.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/198/09 dnia
23 października 2009 w sprawie wysokości opłaty
stawki miejscowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określona w niej stawka
obowiņzuje od roku podatkowego 2011.
Przewodniczņcy Rady
Marek Matusewicz
162 8
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UCHWAŁA NR XLVII/258/10
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 5 ust. 1 i ust. 3, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości
rocznie:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części –
0,66zł od 1m² powierzchni użytkowej,
2) od budynków lub ich części zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej –
15,90zł od 1m² powierzchni użytkowej,
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
9,82zł od 1m ² powierzchni użytkowej,

4) od pozostałych budynków lub ich części
„w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego” – 3,87zł od
1m ² powierzchni użytkowej,
5) od budynków letniskowych (zgodnie z pozwoleniem na budowę) z wyjņtkiem zwiņzanych
z działalnościņ gospodarczņ – 7,06zł od 1m²
powierzchni użytkowej,
6) od budynków lub ich części zajętych na garaże
z wyjņtkiem zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 6,61zł od 1m² powierzchni użytkowej,
7) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27zł od
1m² powierzchni użytkowej,
8) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7,
9) od gruntów:
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a) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,70zł od 1m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł
od 1ha powierzchni
c) pozostałych „w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego” – 0,21zł od 1m² powierzchni,
10) Zarzņdza się pobór podatku od nieruchomości
od osób fizycznych w drodze inkasa. Do poboru
podatku wyznacza się sołtysów poszczególnych
wsi na terenie gminy. Za pobór podatku sołtysowi przysługuje prowizja w wysokości określonej uchwałņ XXIX/141/08 Rady Gminy Nowa
Sól z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej
oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz uchwała Nr XLVII/253/2010 z dnia

Poz. 1629, 1630
29 października 2010r. w sprawie zmian do
uchwały Nr XXIX/141/08 Rady Gminy Nowa Sól
w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru
podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego,
opłaty targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/199/09 z dnia
23 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2010.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki podatkowe obowiņzujņ w roku podatkowym 2011.
Przewodniczņcy Rady
Marek Matusewicz
162 9
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UCHWAŁA NR XLVII/259/2010
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
na terenie Gminy Nowa Sól
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze
zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszņ rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie
516,00zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włņcznie 862,00zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.030,00zł,

zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton
włņcznie 1.197,00zł,
4) od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż
12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – stawki podatkowe określa załņcznik
Nr 2 do uchwały,
5) od przyczep lub naczep, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masę
całkowitņ od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjņtkiem
zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ,
prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego
1.030,00zł,

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

6) od przyczep lub naczep, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalna masę
całkowitņ równņ lub wyższņ niż 12 ton, z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego – stawki podatkowe określa załņcznik
Nr 3 do uchwały

3) od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej

7) od autobusu w zależności od ilości miejsc do
siedzenia
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a) mniej niż 30 miejsc 1.391,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.122,00zł.
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportu autobusy służņce do przewozów szkolnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/200/09 z dnia
23 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa
Sól oraz uchwała Nr XXXVII/203/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany do uchwały

Poz. 1630

Nr XXXV/200/09 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa Sól.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiņzujņ od roku podatkowego 2011.
Przewodniczņcy Rady
Marek Matusewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/259/2010
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 29 października 2010r.
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
1.911,00
1.911,00
1.911,00
1.911,00
Trzy osie
1.911,00
1.911,00
1.911,00
1.911,00
1.911,00
1.911,00
Cztery osie i więcej
1.911,00
1.911,00
1.911,00
1.917,00
1.917,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.911,00
1.911,00
1.911,00
1.911,00
1.911,00
1.911,00
1.911,00
1.911,00
1.911,00
1.911,00
1.911,00
1.911,00
1.917,00
2.822,00
2.822,00
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/259/2010
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 29 października 2010r.

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 pneumaInne systemy zawietycznym lub zawieszeszenia osi jezdnych
niem uznanym za równoważne
Dwie osie
1.465,00
1.465,00
1.465,00
1.465,00
1.465,00
1.465,00
1.638,00
2.180,00
Trzy osie
1.445,00
1.998,00
1.998,00
2.822,00
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/259/2010
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 29 października 2010r.

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

16 30

Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdna)
z zawieszeniem pneumaInne systemy zawietycznym lub zawieszeszenia osi jezdnych
niem uznanym za równoważne
Jedna oś
1.135,00
1.135,00
1.135,00
1.135,00
1.135,00
1.135,00
Dwie osie
1.135,00
1.135,00
1.135,00
1.135,00
1.135,00
1.340,00
1.333,00
1.970,00
Trzy osie
1.435,00
1.435,00
1.435,00
1.485,00
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UCHWAŁA NR XLVI/246/2010
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie
określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku rolnego
i leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r. Dz. U.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
(Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/15/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiņzujņcych na terenie
Gminy Przytoczna dotyczņcych podatku rolnego
i leśnego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2007r. Nr 1,
poz. 5)1 wprowadza się następujņce zmiany:
1) załņcznik o numerze 4 – wzór formularza dane
o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podat-

ku rolnym ZR-1/B – otrzymuje brzmienie określone w załņczniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załņcznik o numerze 8 – wzór formularza dane
o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B – otrzymuje brzmienie określone
w załņczniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Jerzy Barski
________________________________
1

Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz.
Woj. Lub. z 2009r. Nr 149, poz. 2195.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/246/2010
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 29 października 2010 r.

416. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

417. Nr dokumentu

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

1. deklaracji DR-1

WW. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

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

WW.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
419. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

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

420. Nazwa pełna * / Nazwisko **

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

422. Identyfikator REGON

423. Numer PESEL **

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

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

424.

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

425.

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

426.

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

427.

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

428.

,
,
,

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

,
,

429. Ulga

 75%  50%

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

430.

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

431. Ulga

 75%  50%
432.

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

,
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć
właściwy kwadrat)
Art.12 ust.1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

433. Ulga

 75%  50%
434.

,
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Art.12 ust.1 pkt 8 - użytki ekologiczne

435.

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

436.

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

437.

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

438.

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

439.

Art.12 ust.2 pkt 1 - uczelnie

440.

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

441.

Art.12 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do
gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619)
Art.12 ust.2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie gruntów
zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu
pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady
pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej

442.

Art.12 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze

444.

Art.12 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów
opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych
Art.12 ust.2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu rodzinnych ogrodów działkowych

445.

,
,
,
,
,
443.

,
,
,
446.

,

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

447.

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

448. Ulga

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

449. Ulga

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

450.

 tak  nie
 60%  40%
 60%  30%

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

 tak  nie

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7902 –

Poz. 1631
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/246/2010
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 29 października 2010r.

451. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

452. Nr dokumentu

ZL-1/B
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU LEŚNYM
ZZ. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
453. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DL-1

 2. informacji IL-1

AAA. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

AAA.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
454. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

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

455. Nazwa pełna * / Nazwisko **

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

457. Identyfikator REGON

458. Numer PESEL **

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

Powierzchnia w ha z dokładnością do 1 m2 1)

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

459.

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

460.

Art.7 ust.1 pkt 3 - użytki ekologiczne

461.

Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie

462.

,
,
,
,
Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące
je
organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową
Art.7 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk

463.

Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów
wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności
zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które
znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub
zakład
aktywności zawodowej
Art.7 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze

465.

,
464.

,

,
466.

,
Art.7. ust.2 pkt 6 - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do
przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych
1) Należy podań z dokładnościņ do czterech miejsc po przecinku.

467.

,
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UCHWAŁA NR XLVI/247/2010
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zmiany uhwały Nr XXV/143/2008 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 października 2008 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących
podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/143/2008 Rady Gminy
Przytoczna z dnia 31 października 2008r. w sprawie
określenia wzorów formularzy obowiņzujņcych na
terenie Gminy Przytoczna dotyczņcych podatku od
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 117,
poz. 1716)1 załņcznik o numerze 4 – wzór formularza
dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od

nieruchomości ZN-1/B – otrzymuje brzmienie określone w załņczniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Jerzy Barski
_______________________________
1

Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz.
Woj. Lub. z 2009r. Nr 149, poz. 2196.
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Załącznik
do uchwały Nr XLVI/247/2010
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 29 października 2010r.

468. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

469. Nr dokumentu

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

1. deklaracji DN-1

 2. informacji IN-1

DDD. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

DDD.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
471. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

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

472. Nazwa pełna * / Nazwisko **

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

474. Identyfikator REGON

475. Numer PESEL **

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

Grunty
powierzchnia w m2

Art.7 ust.1 pkt 1 – budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:
a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym, lub
b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub
c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż
1435 mm.

476.

Art.7 ust.1a – grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków – do czasu przeniesienia
ich własności lub prawa użytkowania wieczystego – nie
dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna
decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę
na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym – z wyjątkiem
zajętych na działalność inną niż działalność, o której mowa w
przepisach o transporcie kolejowym
Art.7 ust.1 pkt 2 – budowle infrastruktury portowej, budowle
infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani
morskich oraz zajęte pod nie grunty
Art.7 ust.1 pkt 2a – grunty, które znajdują się w posiadaniu
podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską,
pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani morskich –
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie – nie dłużej
niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez
podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską
Art.7 ust.1 pkt 3 – budynki, budowle i zajęte pod nie grunty
na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego

478.

Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa w
m2

479.

481.

Budowle
wartość w zł
477.

480.

482.

483.

484.

485.

486.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106
Art.7 ust.1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące
wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji
rolnej
Art.7 ust.1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na
potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej
działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty,
wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu,
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i
bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży
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487.

488.

489.

Grunty
powierzchnia w m2

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

490.

Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa w
m2
491.

492.

493.

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

494.

495.

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

497.

Art.7 ust.1 pkt 9 - budowle wałów ochronnych, grunty pod
wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez
inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki
wałowe
Art.7 ust.1 pkt 10 - grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
Art.7 ust.1 pkt 11 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy
w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
Art.7 ust.1 pkt 12 - budynki położone na terenie rodzinnych
ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni
ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan
i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą
Art.7 ust.1 pkt 13 – budynki i budowle zajęte przez grupę
producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie
sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w
gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym
w art.4 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach
producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych
ustaw, zgodnie z jej aktem założycielskim

498.

Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomości lub ich części zajęte na
prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

Tytuł prawny zwolnienia

Budowle
wartość w zł

496.

499.

500.

501.

502.

503.

504.

505.

506.

507.

508.

509.

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

510.

511.

Art.7 ust.2 pkt 3 – instytuty naukowe i pomocnicze jednostki
naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji
zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619),
zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych
na działalność gospodarczą

512.

513.

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

514.

515.

516.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106
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Art.7 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

517.

518.

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

519.

520.

Art.7 ust.2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą
Inne zwolnienia, np. wynikające z podjętych uchwał Rady
Gminy w Przytocznej

522.

523.

57.

58.

521.

59.

2
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1633
16 33

UCHWAŁA NR XLVI/248/2010
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 17 ust. 1
pkt 1 i ust. 5 oraz art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Na terenie gminy Przytoczna w miejscowościach: Lubikowo, Rokitno, Krasne Dłusko wprowadza się dziennņ stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,90zł. od osób przebywajņcych okresowo
w celach wypoczynkowych i turystycznych.
§ 2. Opłata ustalona w § 1 dotyczy osób nie będņcych mieszkańcami gminy.
§ 3. 1. Opłatę miejscowņ pobiera się za każdy
dzień pobytu na terenie Gminy Przytoczna.
2. Do pobierania opłaty miejscowej zobowiņzuje
się administratorów i właścicieli ośrodków wypoczynkowych.

3. Pobierajņcy opłaty zobowiņzani sņ do odprowadzania zainkasowanych kwot do kasy Urzędu
Gminy w terminie do 30 każdego miesiņca.
4. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje prowizja w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/199/2009 Rady
Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009r.
w sprawie określenia opłaty miejscowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiņzujņ od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczņcy Rady
Jerzy Barski
16 33
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UCHWAŁA NR XLVI/249/2010
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/200/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia
10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami),
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w treści załņcznika
Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/200/2009 Rady Gminy
Przytoczna z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 128,
poz. 1694), poprzez dodanie w treści nagłówka ko-

lumn 1 i 2 słowa „zespołu”. Po dokonaniu powyższej zmiany treśń nagłówka otrzymuje brzmienie:
„Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciņgnik siodłowy + naczepa, ciņgnik balastowy + naczepa (w tonach)”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiņzujņ od dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodniczņcy Rady
Jerzy Barski
16 34
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UCHWAŁA NR XLVI/250/2010
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5, art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,65zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,80zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

§ 1. 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przytoczna w następujņcej wysokości:

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym 9,82zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

1) od gruntów:
a) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,73zł od 1m2 powierzchni,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych 4,27zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15zł od
1ha powierzchni,
c) pozostałych, z zastrzeżeniem lit. d 0,22zł od
1m2 powierzchni,
d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego 0,15zł od
1m2 powierzchni.

e) pozostałych, z zastrzeżeniem lit. f 4,60zł od
1m2 powierzchni użytkowej,
f)

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 2,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106
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3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, z zastrzeżeniem punktu 4.
4) od budowli zwiņzanych z sieciņ wodociņgowņ,
kanalizacyjnņ,
z
oczyszczaniem
ścieków
i uzdatnianiem wody 0,0001 ich wartości.
§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) budynki i grunty lub ich części wykorzystywane na cele działalności z zakresu kultury,
kultury fizycznej, sportu i rekreacji i opieki
społecznej,

Poz. 1635, 1636

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części, stanowiņce mienie komunalne, które nie zostały oddane w zarzņd, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem,
użyczenie bņdź pod innym tytułem albo nie zostały
objęte w bezumowne posiadanie.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/201/209 Rady
Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

b) budynki i grunty lub ich części zwiņzane
z działalnościņ w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiņzujņ od 1 stycznia 2011r.

2. Zwolnienie wymienione w ust. 1 lit. a, b, nie
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej.

Przewodniczņcy Rady
Jerzy Barski
16 35
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UCHWAŁA NR XLVI/252/2010
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin sposobu konsultacji z organizacjami pozarzņdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczņcych działalności statutowej tych organizacji”, stanowiņcy załņcznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przytoczna.
§ 3. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Jerzy Barski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/252/2010
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 29 października 2010r.
Regulamin sposobu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
§ 1. Przedmiotem konsultacji sņ:
a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczņcych działalności statutowej
organizacji pozarzņdowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarzņdowymi,
b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy z organizacjami pozarzņdowymi.
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§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarzņdowymi działajņcymi na terenie gminy, w zakresie określonym w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za pośrednictwem ich przedstawicieli.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w paragrafie
2, w sprawie poddanej konsultacji.
§ 4. 1. W zależności od potrzeb, konsultacje mogņ byń prowadzone z wykorzystaniem, co najmniej
jednej z niżej wymienionych form:
a) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarzņdowych;
b) pisemne lub elektroniczne zapytanie o uwagi
i opinie;
c) publikacja projektu w Biuletynie Informacji
Publicznej.
2. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarzņdowych sporzņdza się protokół, którego załņcznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

Poz. 1636

3. Termin na wyrażanie opinii przez organizacje
pozarzņdowe nie może byń krótszy niż 7 dni od dnia
doręczenia projektu, bņdź ogłoszenia.
4. Uczestnicy konsultacji, składajņ opinie osobiście w siedzibie Urzędu, lub drogņ pocztowņ
w formie kompletnie wypełnionego formularza stanowiņcego załņcznik do niniejszego regulaminu.
5. Opinie anonimowe nie będņ podlegały rozpatrzeniu.
§ 5. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem
Wójta Gminy sņ zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu
Gminy Przytoczna, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia zakończenia konsultacji.
§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorņcych udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób
przedstawiony w Regulaminie.
§ 7. Wyniki konsultacji nie sņ wiņżņce dla organów Gminy Przytoczna.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/252/2010
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 29 października 2010r.
FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW

1.
2.

Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany
Uchwała w sprawie
Art.
Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego przepisu (w przypadku propozycji dodania
nowego przepisu, w polu 2 wpisać należy: NOWY PRZEPIS)

3.
Uzasadnienie wprowadzenia zmiany / wprowadzenia nowego zapisu
4.

podpisy osób reprezentujņcych
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Organizacja lub podmiot składajņcy formularz
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UCHWAŁA NR XLVII/278/10
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.
Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Sulęcinie
uchwala co następuje:

e) pozostałych :
zajętych na garaże, nie zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – od
1m² powierzchni użytkowej – 6,16zł,
innych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m² powierzchni użytkowej
– 3,65zł;

§ 1. Określa się wysokośń rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sulęcin :

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3 – 7 ustawy
z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

1) od gruntów :
a) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
od 1m² powierzchni – 0,62zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1ha
powierzchni – 3,89zł,

§ 2. Niezależnie od zwolnień przewidzianych
w art. 7 ust 1 i 2 ustawy, zwalnia się od podatku od
nieruchomości, nieruchomości lub ich części:
a) zajęte na cmentarze,
b) stanowiņce mienie komunalne, które nie zostało przekazane w trwały zarzņd użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie albo nie zostało objęte
w bezumowne posiadanie.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m² powierzchni – 0,22zł;
2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych – od 1m² powierzchni użytkowej – 0,50zł,
b) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m² powierzchni
użytkowej – 18,83zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – od 1m² powierzchni
użytkowej – 9,47zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – od 1m² powierzchni użytkowej – 4,10zł,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/214/09 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 136, poz. 1892).
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2011r.
Przewodniczņcy Rady
Bogdan Furtak
16 3 7
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UCHWAŁA NR XLVII/279/10
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ich ustalania i poboru,
zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za
inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Sulęcinie
uchwala co następuje:

3. Dzienna opłata targowa płatna jest w chwili
zażņdania jej uiszczenia przez inkasenta.
§ 2. 1. Zarzņdza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:
1) dla terenu miasta – administratora targowiska
miejskiego
Zakład
Usług
Komunalnych
Sp. z o.o.;

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej
na terenie Gminy Sulęcin w wysokości :

2) dla terenu sołectw – ich sołtysów;

1) od sprzedaży z samochodu, przyczepy platformy, przyczepki, wozu konnego oraz innego
środka transportu:
a) produktów rolnych nieprzetworzonych 8,40zł,
b) pozostałych towarów z samochodów do 3,5 t
dopuszczalnej masy całkowitej 20,00zł,
c) pozostałych towarów z samochodów powyżej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej
32,50zł;
2) od sprzedaży towarów z powierzchni targowiska /handel na ziemi lub ze straganów przenośnych/ od 1m² zajętej powierzchni 8,40zł;
3) od sprzedaży ze stołu gminnego pod zadaszeniem :
a) zajętego w całości 20,00zł,
b) zajętego w 1/2 10,00zł;
4) od sprzedaży towarów w małych ilościach
z ręki, koszyka, skrzynki 5,30zł z tym, że dzienna
stawka opłaty targowej nie może przekroczyń
maksymalnej stawki opłaty targowej określonej
w obwieszczeniu Ministra Finansów.
2. Obowiņzek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilņ rozpoczęcia sprzedaży.

3) dla terenu miejscowości Wędrzyn – Wojskowņ
Agencję Mieszkaniowņ.
3. Za pobór i odprowadzenie opłaty targowej na
rachunek Gminy inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% sumy zainkasowanych
i odprowadzonych opłat.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/215/09 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek
opłaty targowej, zasad ich ustalania i poboru, zarzņdzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 136,
poz. 1893) .
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2011r.
Przewodniczņcy Rady
Bogdan Furtak
16 38
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UCHWAŁA NR XLVII/280/10
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 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 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.) Rada Miejska w Sulęcinie uchwala co następuje:

e) od 12 ton do mniej niż 29 ton i czterech
osiach jezdnych i więcej

§ 1. Określa się wysokośń rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Sulęcin:

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1.748zł,

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony
i poniżej 12 ton :

z innym zawieszeniem osi jezdnych –
1.998zł

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie –
643zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włņcznie – 789zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 911zł;
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia :
a) od 12 ton do mniej niż 15 ton i dwóch osiach
jezdnych
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
995zł,
z innym zawieszeniem osi jezdnych –
1.092zł,
b) od 15 ton i dwóch osiach jezdnych

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1.580zł,
z innym zawieszeniem osi jezdnych –
1.903zł,

f)

od 29 ton i czterech osiach jezdnych i więcej
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
2.500zł,
z innym zawieszeniem osi jezdnych –
2.857zł;

3) od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton –
1.042zł;
4) od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton:
a) od 12 ton do mniej niż 18 ton i dwóch osiach
jezdnych

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1.250zł,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1.494zł,

z innym zawieszeniem osi jezdnych –
1.510zł,

z innym zawieszeniem osi jezdnych –
1.651zł,

c) od 12 ton do mniej niż 21 ton i trzech osiach
jezdnych

b) od 18 ton do mniej niż 31 ton i dwóch osiach
jezdnych

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1.250zł,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1.994zł,

z innym zawieszeniem osi jezdnych –
1.372zł,

z innym zawieszeniem osi jezdnych –
2.197zł,

d) od 21 ton i trzech osiach jezdnych

c) od 31 ton do 36 ton włņcznie i dwóch osiach
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z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1.994zł,
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z innym zawieszeniem osi jezdnych –
679zł,
b) od 12 ton do 36 ton włņcznie i dwóch osiach
jezdnych

z innym zawieszeniem osi jezdnych –
2.209zł,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1.026zł,

d) powyżej 36 ton i dwóch osiach jezdnych
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
2.369zł,

z innym zawieszeniem osi jezdnych –
1.557zł,

z innym zawieszeniem osi jezdnych –
2.611zł,

c) powyżej 36 ton i dwóch osiach jezdnych
z zawieszeniem pneumatycznym
uznanym za równoważne – 1.389zł,

e) od 12 ton do mniej niż 40 ton i trzech osiach
jezdnych

lub

z innym zawieszeniem osi jezdnych –
2.052zł,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
2.101zł,

d) od 12 ton i trzech osiach jezdnych
z zawieszeniem pneumatycznym
uznanym za równoważne – 1.137zł,

z innym zawieszeniem osi jezdnych –
2.197zł,

lub

z innym zawieszeniem osi jezdnych –
1.546zł;

f) od 40 ton i trzech osi jezdnych
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
2.343zł,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 983zł,

z innym zawieszeniem osi jezdnych –
2.857zł;
5) od przyczepy lub naczepy, która łņcznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalnņ masę
całkowitņ od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjņtkiem
zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ
prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego –
522zł;
6) od przyczepy lub naczepy, która łņcznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalnņ masę
całkowitņ zespołu pojazdów równņ lub wyższņ
niż 12 ton, z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie
z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton i jednej osi jezdnej

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2.101zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/216/09 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych (Dz. Urz. Województwa
Lubuskiego Nr 136, poz. 1894).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2011r.
Przewodniczņcy Rady
Bogdan Furtak
16 39

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
618zł,
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UCHWAŁA NR XLVII/281/10
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, wysokości stawek tej opłaty, zasad jej ustalania
i poboru, terminów płatności, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów,
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f,

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r.
Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska
w Sulęcinie uchwala co następuje:
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§ 1. 1. Wprowadza się opłatę od posiadania
psów na terenie Gminy Sulęcin.
2. Ustala się rocznņ stawkę opłaty od posiadania
psów na 33zł od posiadania każdego psa.
§ 2. 1. Obowiņzek zapłaty opłaty od posiadania
psów powstaje z dniem wejścia w posiadanie psa.
2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez
wezwania do 30 czerwca roku podatkowego, a jeżeli
obowiņzek powstał po 15 czerwca roku podatkowego – w terminie 14 dni od dnia powstania tego
obowiņzku.
§ 3. Zwalnia się z opłaty :
1) posiadanie psów (szczeniņt) w wieku do 12 tygodni,
2) posiadanie psów nabytych ze schroniska dla
bezdomnych zwierzņt lub z innej placówki zajmujņcej się wyłapywaniem bezdomnych psów,
w roku ich nabycia i w roku następnym.
§ 4. 1. Zarzņdza się pobór opłaty od posiadania
psów w drodze inkasa

2) na terenie sołectw – ich sołtysi,
3) na terenie miejscowości Wędrzyn - Wojskowa
Agencja Mieszkaniowa.
§ 5. Za pobór opłaty od posiadania psów inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości
10% sumy zainkasowanej i odprowadzonej na rachunek Gminy opłaty.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 7. Traci moc uhwała Nr XXXVII/217/09 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania
psów, wysokości stawek tej opłaty, zasad jej ustalania i poboru, terminów płatności, zarzņdzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów,
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień
z opłaty (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 136,
poz. 1895).
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2011r.
Przewodniczņcy Rady
Bogdan Furtak

2. Poboru opłaty dokonujņ :
1) na terenie miasta Sulęcin – Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Sulęcinie oraz Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
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UCHWAŁA NR XLVII/285/10
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września
2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r.
Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) Rada Miejska w Sulęcinie uchwala, co następuje:

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/172/04 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 października 2004
roku w sprawie limitu licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówkņ na rok 2005.

§ 1. Ustala się liczbę 2 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkņ na terenie
Gminy Sulęcin przeznaczonych do wydania w 2011
roku.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.

Przewodniczņcy Rady
Bogdan Furtak
16 4 1
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UCHWAŁA NR XLVIII/645/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Świebodzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5
ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się co
następuje:

b) inne (np. budynki gospodarcze, komórki gospodarcze itp.), od 1m2 powierzchni użytkowej, w tym:
miasto – 5,11zł;
wieś – 4,20zł;
6) od 1 m2 powierzchni użytkowej garaży z wyjņtkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 6,89zł;

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości
1. Od gruntów:
1) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1 m2 powierzchni – 0,72zł;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 4,04zł;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,23zł;
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych, od 1m2 powierzchni użytkowej –
0,62zł;
2) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej, od 1m2 powierzchni użytkowej –
20,44zł;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1m2 powierzchni użytkowej – 9,58zł;
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej –
4,15zł;
5) pozostałych, w tym:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego, od 1m2
powierzchni użytkowej – 5,11zł;

7) wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (domki letniskowe), od 1m2 powierzchni użytkowej – 6,99zł;
3. Od budowli lub ich części zwiņzanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich
wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3
i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. 1. Zarzņdza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych na terenie wiejskim Gminy Świebodzin.
2. Określenie inkasentów oraz wysokośń wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała
Nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia
28 lutego 2007 roku w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lub.
Nr 21, poz. 313 z późn. zm.).
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/476/09 Rady
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2009
roku w sprawie: określenia wysokości stawek, zarzņdzenia poboru, określenia wzoru formularzy oraz
zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 135,
poz. 1866).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od dnia 1 stycznia 2011 roku, oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.
Przewodniczņcy Rady
Tomasz Olesiak
16 42
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UCHWAŁA NR XLVIII/646/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn.
zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Zarzņdza się pobór podatku leśnego
w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych
na terenie wiejskim Gminy Świebodzin.
2. Określenie inkasentów oraz wysokośń wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała
Nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia
28 lutego 2007 roku w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lub.
Nr 21, poz. 313 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/478/09 Rady
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2009
roku w sprawie zarzņdzenia poboru i określenia
wzorów formularzy w podatku leśnym na obszarze
Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Nr 135, poz. 1868).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od dnia 1 stycznia 2011 roku, oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.
Przewodniczņcy Rady
Tomasz Olesiak
16 43
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UCHWAŁA NR XLVIII/647/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/477/09 Rady
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2009
roku w sprawie określenia wzorów formularzy i zarzņdzenia poboru podatku rolnym na obszarze
Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 135,
poz. 1867).

§ 1. 1. Zarzņdza się pobór podatku rolnego
w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych
na terenie wiejskim Gminy Świebodzin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od dnia 1 stycznia 2011 roku, oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.

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

Przewodniczņcy Rady
Tomasz Olesiak
16 44
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UCHWAŁA NR XLVIII/648/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
w Gminie Świebodzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określa się wzory formularzy w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym:
1) informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wzór IN-1, stanowiņca
załņcznik Nr 1 do uchwały,
2) deklaracja na podatek od nieruchomości od
osób prawnych i jednostek organizacyjnych
wymienionych w art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wzór DN-1, stanowiņca załņcznik Nr 2 do uchwały.
3) informacja w sprawie podatku rolnego od osób
fizycznych, wzór IR-1, stanowiņca załņcznik
Nr 3 do uchwały,

4) deklaracja na podatek rolny od osób prawnych
i jednostek organizacyjnych wymienionych
w art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rolnym, wzór
DR-1, stanowiņca załņcznik Nr 4 do uchwały.
5) informacja w sprawie podatku leśnego od osób
fizycznych, wzór IL-1, stanowiņca załņcznik
Nr 5 do uchwały,
6) deklaracja na podatek leśny od osób prawnych
i jednostek organizacyjnych wymienionych
w art. 6 ust. 5 ustawy o podatku leśnym, wzór
DL-1, stanowiņca załņcznik Nr 6 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od dnia 1 stycznia 2011 roku, oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.
Przewodniczņcy Rady
Tomasz Olesiak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/648/10
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 października 2010r.

1. Nr ewidencyjny

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/648/10
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29.10.2010 roku

IN-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póżn.zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów
budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania:
w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub wysokość podatku
Organ podatkowy: Burmistrz Świebodzina

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


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



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

……………….……………………..

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

6.Pierwsze imę, drugie imię

7.Tel.kontaktowy

8. Numer REGON(podać w przypadku prowadzenia

9. Numer PKD(podać w przypadku prowadzenia 10. Numer PESEL

działaności gospodarczej)

działaności gospodarczej)

11. Numer NIP

13.Imię matki

12. Ime ojca

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

16. Powiat

18. Ulica

19. Nr domu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

20. Nr lokalu

23. Poczta

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

24. Nazwisko
26. Numer REGON(podać w przypadku prowa-

27. Numer PKD(podać w przypadku prowadzenia 28. Numer Pesel

dzenia działaności gospodarczej)

działaności gospodarczej)

29. Numer NIP

30. Imę ojca

31. Imię matki

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

32. Województwo

34. Gmina

35. Ulica

38. Miejscowość

39 Kod pocztowy

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

33. Powiat
36. Nr domu
40. Poczta

42.Telefon:

37. Nr lokalu

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7919 –

Poz. 1645

C.6. ADRES ZAMIESZKANIA PEŁNOMOCNIKA
43. Miejscowość

44. Kod pocztowy

46. Gmina

47. Ulica

45. Poczta
48. Nr domu

49. Nr lokalu

D. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
D. 1. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO:
ROK )

( DZIEŃ / MIESIĄC /

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

-

2. DATA ROZPOCZĘCIA UŻYTKOWANIA (BUDYNKI I BUDOWLE NOWOWYBUDOWANE)
......…………………..………..

-

3. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
.…………………..…..……….
D.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat)
4. DATA ROZPOCZĘCIA UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW , POMIESZCZEŃ (ROZBUDOWANYCH LUB
50. Rodzaj własności
51. Rodzaj posiadania samoistnego
PRZEBUDOWANYCH
1. własność

2.
współwłasność
 1. Posiadacz samoistny
NIEODDANYCH FORMALNIE DO UŻYTKOWANIA)
-  2. Współposiadacz samoistny
…………………..…..….…….
52. Rodzaj użytkowania
 1. użytkowanie wieczyste

53. Rodzaj posiadania zależnego
 2. współużytkowanie wieczyste  1. Posiadacz zależny

 2. Współposiadacz zależny

D. 3. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
54 . Miejscowość:

55. Kod pocztowy:

57. Ulica:

56. Poczta:

58. Numer domu:

59. Numer lokalu:

D. 4. DANE NIERUCHOMOŚCI
60.Obręb:

61.Identyfikator działki:

62.Identyfikator budynku:

64. Numer księgi wieczystej na budynek/lokal:

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

66.Nazwa sądu:

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

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

1)

67.
m2
68.

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

ha

69.
m

2

E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI / do powierzchni użytkowej budynków lub ich części
należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek
schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnacje uważa się również garaże podziemne piwnice, sutereny i poddasza użytkowe./
Podstawa opodatkowania w m2
1. Mieszkalne

70.
m2

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

m2
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- powyżej 2,20 m
m2

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

w tym
kondygnacji
o wysokości:

71.
m2

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

m

2

- powyżej 2,20 m
m

2

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

w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

m2

- powyżej 2,20 m

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

w tym
kondygnacji
o wysokości:

m2

m2
73.
m2

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

m2

- powyżej 2,20 m

m2

5. Zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt- 74.
ku publicznego – ogółem
w tym
kondygnacji
o wysokości:

m2

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

m2

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

m2
75. Miasto

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

m2

76.Wieś

m2

m2

m2

m2

m2

powyżej 2,20

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

77.
m2

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

m2

- powyżej 2,20 m
m2

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

78.
m2

w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

m2

- powyżej 2,20 m
m2

E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /wartość określona na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych/
Podstawa opodatkowania w zł
1) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

z dokładnością do 1 zł
79.
zł

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołņczono)

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106
6

– 7921 –
6
7

80. Liczba załączników ZN-1/A
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81. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 tak

……….………

 nie

G. INFORMACJA O POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELACH

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

I. Wyjaśnienia do korekty – zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.(Dz.U. z 2005r., Nr 8 poz.60 z późn.zm)

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (niepotrzebne skreślić)

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

83. Nazwisko

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

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

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

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7922 –

86. Uwagi organu podatkowego

87. Data (dzień - miesiąc - rok)

2)

Niepotrzebne skreśliń

88. Podpis przyjmującego formularz

Poz. 1645
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/648/10
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 października 2010r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/648/10
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 października 2010r.
Załącznik nr 3
Do Uchwały Nr XLVIII/648/10
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29.10.2010 r.

1. Nr ewidencyjny

IR-1
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
2. Rok

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów,
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego,
lub wysokość opodatkowania.
Burmistrz Świebodzina organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

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

III. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

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

Data powstania obowiązku podatkowego (dzień- miesiąc- rok)…………………………………….........................

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

 2. korekta
uprzednio złożonej informacji
od: (dzieńmiesiąc- rok)
JJJ. PODMIOT
ZOBOWIĄZANY
DOobowiązująca
ZŁOŻENIA
INFORMACJI
…………………………………………………………………………..
5.
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

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

JJJ. 1. DANE
IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
nieruchomości
7. Imię pierwsze i drugie

6. Nazwisko
9. Numer REGON (podać w
przypadku
prow. dział. gosp.)

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

8. Telefon kontaktowy

11. Numer PESEL

13. Imię ojca

12. Numer NIP

14. Imię matki

JJJ.2. ADRES ZAMIESZKANIA
15. Kraj

16. Województwo

17. Powiat

18. Gmina

19. Ulica

20. Nr domu

22. Miejscowość

23. Kod pocztowy

21. Nr lokalu

24. Poczta

C.3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA (należy wypełnić, gdy grunt
stanowi
25. Nazwisko
26. Imię pierwszeosób
i drugie
27. Telefon kontaktowy
małżeńską
wspólność ustawową lub współwłasność
fizycznych)
28. Numer REGON (podać w
przypadku
prow. dział. gosp.)

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

30. Numer PESEL

32. Imię ojca

31. Numer NIP

33. Imię matki

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

35. Województwo

36. Powiat

37. Gmina

38. Ulica

39. Nr domu

41. Miejscowość

42. Kod pocztowy

43. Poczta

40. Nr lokalu
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C.5. DANE I ADRES PEŁNOMOCNIKA (należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo)
44. Imię i nazwisko

45. Telefon kontaktowy

46. Miejscowość
49. Gmina

47. Kod pocztowy
50. Ulica

48. Poczta
51. Nr domu

52. Nr lokalu
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D. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE– NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 1)
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych.
Uwaga! Należy podać powierzchnię do
czterech miejsc
2
po przecinku, z dokładnością do 1 m

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

53.
54.
55.
56.
57.
58

D.2. ŁĄKI PASTWISKA
I
II
III
IV

59.
60.
61.
62.

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

63.
64.
65.
66.
67.
68.

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

69.
70.
71.
72.
73.
74.

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

75.
76.
77.
78.

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

79.
80.
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81.

IIIa

82.

IIIb

83.

IVa

84.

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

85.

I

86.

II

87.

III

88.

IV
D.8. ROWY- GRUNTY ORNE

89.

I

90.

II

91.

IIIa

92.

IIIb

93.

IVa

94.

IVb
D.9. ROWY- ŁĄKI I PASTWISKA

95.

I

96.

II

97.

III

98.

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

99.

100.

101.

E. DANE DOTYCZĘCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA
1)
ROLNEGO- NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU102.
Powierzchnia w ha

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołņczono)
103. Liczba załączników ZR1/A

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

 tak

G. INFORMACJA O POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELACH

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

I. WYJAŚNIENIA DO KOREKTY-

zgodnie z art. 81 §2 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z

2005 r. Nr 8, poz. 60
z późn. zm.)

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

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że sņ mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistościņ106. Nazwisko
art. 233105.
K.k.Imię
(Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
107. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok)

108. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Dziennik Urzędowy
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109. Uwagi organu podatkowego:

110. Data (dzień - miesiąc - rok)

111. Podpis przyjmującego formularz
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/648/10
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 października 2010r.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVIII/648/10
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 października 2010r.

524. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Załącznik nr 5
do Uchwały XLVIII/648/10
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29.10.2010 r.

525. Nr dokumentu

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

IL-1

z dnia ………………..…..

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

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

Termin składania:

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

Miejsce składania:

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

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

LLL. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienie przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. 528. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. informacja składana po raz pierwszy

 2. korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc – rok)

MMM. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
529. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

MMM DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
530. Nazwisko
8. Pierwsze imię, drugie imię
531. Identyfikator REGON/PKD

532. Numer PESEL

533.
Data urodzenia
534. Imię ojca
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

535. Imię matki
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄ
MMM.1.
ADRES ZAMIESZKANIA

536. Kraj

ÄÙ

537. Województwo

539. Gmina

538. Powiat

540. Ulica

543. Miejscowość

541. Nr
domu
544. Kod pocztowy

542. Nr lokalu

545. Poczta

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

546. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
547. Identyfikator REGON/ PKD
548. NR PESEL

27.NR NIP

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

30. Imię matki

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

2. Województwo

33.Powiat

35. Ulica
39.Kod pocztowy

36.Nr domu
40.Poczta

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

Rodzaj lasu
1. Lasy

41.

2. Lasy ochronne

42.

3. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody

43.

4. Lasy wchodzące w skład parków narodowych

44

,
,
,
,

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

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

 tak

 nie

H. INFORMACJA O POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELACH

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

48. Nazwisko

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

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

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
51. Uwagi organu podatkowego

52. Data (dzień - miesiąc - rok)

1)

2)

53. Podpis przyjmującego formularz

Należy podań z dokładnościņ do czterech miejsc po przecinku.

Niepotrzebne skreśliń.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7938 –

Poz. 1645
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVIII/648/10
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7939 –

Poz. 1645

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7940 –

Poz. 1645
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVIII/648/10
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7941 –

Poz. 1645
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLVIII/648/10
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7942 –

Poz. 1645

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7943 –

Poz. 1645
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLVIII/648/10
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 października 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7944 –

Poz. 1645
Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLVIII/648/10
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7945 –

Poz. 1645

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7946 –

Poz. 1645
Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLVIII/648/10
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7947 –

Poz. 1645
Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLVIII/648/10
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7948 –

Poz. 1646
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UCHWAŁA NR XLVIII/649/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Świebodzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 8 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:

przez podatnika podatku rolnego, które łņcznie
z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ
masę całkowitņ od 7 ton i poniżej 12 ton – 266,20zł.

§ 1. Określa się wysokośń rocznych stawek podatku od środków transportowych.

6. Od przyczepy i naczepy, z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ
przez podatnika podatku rolnego, które łņcznie
z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ
masę całkowitņ równņ lub wyższņ niż 12 ton – jak
w tabeli Nr 3 stanowiņcej załņcznik Nr 1 do uchwały.

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie –
601,70zł;
b) powyżej 5,5 tony do 7,5 tony włņcznie –
723,90zł;
c) powyżej 7,5 tony do 9 ton włņcznie –
1.024,80zł;
d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.156,80zł;
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – jak
w tabeli Nr 1 stanowiņcej załņcznik Nr 1 do uchwały.
3. Od ciņgnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ lub
przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.687,00zł.
4. Od ciņgnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ lub
przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – jak
w tabeli Nr 2 stanowiņcej załņcznik Nr 1 do uchwały.
5. Od przyczepy i naczepy, z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ

a) mniej niż 15 miejsc – 601,70zł;
b) 15 miejsc, ale mniej niż 30 miejsc – 964,20zł;
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.880,70zł;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/479/09 Rady
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2009
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 135, poz. 1869).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od dnia 1 stycznia 2011 roku, oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.
Przewodniczņcy Rady
Tomasz Olesiak

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7949 –

Poz. 1646
Załącznik
do uchwały Nr XLVIII/649/10
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 października 2010 r.

Tabela nr 1 - §1 ust. 2 od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa
Stawka podatku (w złotych)
całkowita
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneuinne systemy zawieszenia
(w tonach)
matycznym lub zawieszeniem uznanym za
osi jezdnych
nie mniej niż
mniej niż
równoważne
Dwie osie
12

13

1 266,10

1 325,60

13

14

1 325,60

1 387,30

14

15

1 387,30

1 446,80

1 446,80

1 519,30

15

Trzy osie
12

17

1 507,40

1 566,90

17

19

1 507,40

1 566,90

19

21

1 507,40

1 566,90

21

23

1 507,40

1 566,90

23

25

1 566,90

1 904,50

1 566,90

1 904,50

25

Cztery osie i więcej
12

25

1 507,40

1 566,90

25

27

1 507,40

1 566,90

27

29

1 507,40

1 828,80

29

31

2 000,80

2 795,40

2 000,80

2 795,40

31

Tabela nr 2 - §1 ust. 4 od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łņcznie
z naczepņ lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
Stawka podatku (w złotych)
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
czepa, ciągnik balastowy +
inne systemy zawieszenia
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
przyczepa
osi jezdnych
za równoważne
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12

18

1 928,30

1 990,00

18

25

1 990,00

2 049,50

25

31

2 049,50

2 110,20

2 160,70

2 160,70

Dwie osie

31

Trzy osie
12
40

40

2 169,60

2 188,00

2 230,20

2 795,40

Dziennik Urzędowy
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Tabela nr 3 - § 1 ust. 6 od przyczepy i naczepy, z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ
prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ
masę całkowitņ równņ lub wyższņ niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa
Stawka podatku (w złotych)
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneuinne systemy zawieszenia
silnikowy
matycznym lub zawieszeniem uznanym za
osi jezdnych
(w tonach)
równoważne
nie mniej niż
mniej niż
Jedna oś
12

18

313,90

378,70

18

25

313,90

378,70

378,70

687,20

25

Dwie osie
12

28

554,10

601,70

28

33

747,80

1 024,80

33

38

1 024,80

1 566,90

1 387,30

2 049,50

38

Trzy osie
12

38

38

844,10

1 144,80

1 144,80

1 566,90

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLVIII/650/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty
targowej na terenie Gminy Świebodzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń.
zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. "a" i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/394/09 Rady Miejskiej
w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie określenia wysokości dziennej stawki
oraz zarzņdzenia poboru opłaty targowej na terenie
Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 55,
poz. 784) wprowadza się następujņce zmiany:

„§ 2. Stawki wynikajņce z opłaty targowej określone w § 1 nie mogņ przekroczyń stawki maksymalnej określonej przez Ministra Finansów, tj.
699,27zł dziennie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od dnia 1 stycznia 2011 roku oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.
Przewodniczņcy Rady
Tomasz Olesiak

§ 2 otrzymuje brzmienie
16 4 7
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UCHWAŁA NR XL/259/2010
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie: przyjęcia średniej ceny żyta dla celów obliczania podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; w 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i w 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
w 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
w 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, w 2010r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 ze zmianami w 2006r. Dz. U. Nr 191,
poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775,
w 2007r. Dz. U. Nr 109, poz. 747, w 2008r. Dz. U.
Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, w 2009r. Nr 56,
poz. 458, w 2010r. Nr 96, poz. 620) Rada Gminy
Zwierzyn uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się cenę żyta w wysokości 37,64zł
za 1q, jako podstawę do obliczania podatku rolnego
na obszarze Gminy Zwierzyn.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zwierzyn.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/196/2009 Rady
Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla
celów obliczania podatku rolnego, zmieniona
uchwałņ Nr XXXVIII/200/2009 Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 16 grudnia 2009r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określona w niej stawka
obowiņzuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczņcy Rady
Mirosław Gniewczyński
16 48
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UCHWAŁA NR XL/260/2010
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; w 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i w 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
w 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
w 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, w 2010r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5
ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, ze zmianņ w 2010r.
Dz. U. Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Zwierzyn uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujņce stawki podatku od
nieruchomości obowiņzujņce na terenie gminy:
1) od gruntów:

a) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,73zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł
od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23zł od 1m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,56zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,48zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

Dziennik Urzędowy
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c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń usług medycznych – 4,27zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,37zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

Poz. 1649, 1650
działalności, wykorzystywane
ochrony przeciwpożarowej,

w

zakresie

3) nieruchomości lub ich części wykorzystywane
na potrzeby statutowej działalności w zakresie
kultury fizycznej i sportu.
2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie
obejmujņ budynków i gruntów zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zwierzyn.

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/197/2009 Rady
Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomosci.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiņzujņ od dnia 1 stycznia 2011 roku.

2) budynki lub ich części stanowiņce własnośń,
albo które sņ zajęte na potrzeby statutowej

Przewodniczņcy Rady
Mirosław Gniewczyński

3) od budowli – 2% ich wartości.
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UCHWAŁA NR XL/261/2010
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; w 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i w 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
w 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
w 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, w 2010r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianņ w 2010r. Dz. U.
Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Zwierzyn uchwala co
następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynosiń będņ (opłata roczna):
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie –
688,00zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włņcznie –
1.148,00zł,

c) powyżej 9 ton do 12 ton – 1.367,00zł.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg
załņcznika Nr 1 do uchwały. Stawka ta uzależniona
jest od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, liczby osi i rodzaju zawieszenia.
3. Od ciņgnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ lub
przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony do 12 ton – 1.584,00zł.
4. Od ciņgnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ lub
przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg załņcznika Nr 2 do uchwały. Stawka ta uzależniona jest od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia.
5. Od przyczepy lub naczepy, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masę
całkowitņ od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzona przez podatnika podatku rolnego – 1.367,00zł.
6. Od przyczep lub naczep, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalna masę całkowitņ równa lub wyższņ niż 12 ton wg załņcznika
Nr 3 do uchwały. Z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie
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z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika
podatku rolnego.
7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc:
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§ 3.
Traci
moc
uchwała
Rady
Gminy
Nr XXXVII/198/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.913,00zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiņzujņ od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zwierzyn.

Przewodniczņcy Rady
Mirosław Gniewczyński

a) mniej niż 30 miejsc – 1.585,00zł,

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/261/2010
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 29 października 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita [T]
nie mniej niż

mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku [zł]
Oś jezdna (osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne)
Dwie osie
1.367
1.400
1.421
1.465
Trzy osie
1.400
1.421
1.453
1.499
1.530
1.530
Cztery osie i więcej
1.673
1.769
1.760
1.858
1.858

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.929
1.967
2.023
2.076
1.957
2.000
2.056
2.109
2.164
2.164
2.478
2.427
2.493
2.733
2.733
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/261/2010
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 29 października 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do
używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołów pojazdów: ciągnik balastowy + przyczepa [T]
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku [zł]
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1.167
1.253
1.337
1.450
Trzy osie
1.751
1.879

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.645
1.762
1.889
1.970
1.921
2.705

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/261/2010
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 29 października 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdami silnikowymi
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:naczepa
(przyczepa + pojazd silnikowy) [T]

165 0

nie mniej niż

mniej

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku [zł]
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Jedna oś
973
1.050
1.126
Dwie osie
1.126
1.126
1.389
1.314
Trzy osie
1.311
1.410

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.367
1.476
1.585
1.585
1.585
1.618
1.978
1.367
1.990

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7955 –

Poz. 1651

1651
165 1

UCHWAŁA NR XL/263/2010
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie
zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porzņdku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze
zmianami w 2006r. Nr 144, poz. 1042; w 2008r.
Nr 223, poz. 1464; w 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,
poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664)
§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniań przedsiębiorca ubiegajņcy się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2) opróżniania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegajņcy się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności dotyczņcej
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Zwierzyn w zakresie :
1) wyposażenia technicznego pojazdów i pojemników na odpady winien:
a) dysponowań lub posiadań pojazdy do odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych, samochód specjalistyczny typu śmieciarka lub pojazd z dźwignikiem hakowym
(bramowym),
b) dysponowań lub posiadań pojazdy do odbierania odpadów segregowanych przez właścicieli nieruchomości, samochód typu: pojazd
z dźwignikiem hakowym, pojazd z dźwignikiem bramowym, samochód specjalistyczny
typu śmieciarka, pojazd wyposażony w żuraw przenośny lub pojazd skrzyniowy,
c) pojazdy powinny byń dostosowane do pojemników na odpady i winny spełniań standardy techniczne określone w przepisach
szczególnych, w tym samochody nowo zakupione powinny spełniań standardy opisane
w normie PN-EN1501-1 „pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i zwiņzane z nimi
mechanizmy załadowcze. Wymagania ogólne i wymagania dotyczņce bezpieczeństwa”,
samochody specjalistyczne pozostajņce na
wyposażeniu przedsiębiorcy powinny byń
sukcesywnie dostosowywane do standardów
normy PN-EN1501-1,
d) pojazdy powinny byń oznakowane w sposób
czytelny i widoczny, umożliwiajņcy łatwņ
identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umie-

szczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy,
e) pojemniki powinny byń oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiajņcy łatwņ
identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy i numeru telefonu przedsiębiorcy,
f)

pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę
właścicielowi nieruchomości, powinny spełniań następujņce wymagania:
zapewniań gwarancję bezpieczeństwa dla
obsługi podczas ich opróżniania i dla osób
zbierajņcych odpady oraz powinny byń
dopasowane do urzņdzeń załadowczych
pojazdów,
spełniań wymagania obowiņzujņcych Polskich Norm lub posiadań deklarację zgodności wystawionņ przez producenta,

g) przedsiębiorca powinien posiadań bazę
transportowņ, na terenie której będņ garażowane środki transportu i przechowywane
pojemniki,
h) baza transportowa winna posiadań utwardzony teren z wyznaczonymi miejscami do
parkowania pojazdów i z wyznaczonymi
miejscami do magazynowania pojemników
i kontenerów, powinna byń zabezpieczona
przed dostępem osób postronnych oraz
spełniań wymogi BHP, przeciwpożarowe, sanitarne i określone w przepisach ustawy
Prawo budowlane.
2) wymagań dotyczacych zabiegów sanitarnych i porzņdkowych winien:
a) pojazdy myń z zewnņtrz i wewnņtrz oraz je
odkażań nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) prowadziń działalnośń odbierania odpadów
komunalnych w sposób niepowodujņcy zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców
oraz zanieczyszczenia tras wywozu,
c) myń i odkażań pojemniki nie rzadziej niż raz
w roku a także dodatkowo na indywidualne
zlecenie właściciela nieruchomości,
d) przedsiębiorca powinien złożyń wniosek
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia
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13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porzņdku w gminach,

b) świadczenie usług winno odbywań się
w sposób zapobiegajņcy wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego
przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych,

3) ponad to:
a) zabrania się transportowania pojazdami samochodowymi stałych odpadów komunalnych niesegregowanych w nadwoziu otwartym lub w otwartych pojemnikach; inne rodzaje odpadów komunalnych muszņ byń
przewożone pod nakryciem zabezpieczajņcym ich rozsypywanie w postaci siatek lub
plandek – obowiņzek ten nie dotyczy odpadów wielkogabarytowych,

c) przedsiębiorca powinien złożyń wniosek
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porzņdku w gminach,

b) działalności winna byń prowadzona w sposób niepowodujņcy nadmiernego hałasu, zapylenia a także niepowodujņcy uszkodzeń infrastruktury technicznej,

d) świadczenie usług opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych może byń prowadzone wyłņcznie na
podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i na warunkach w niej określonych,

c) przedsiębiorca zobowiņzany jest do udostępnienia ewidencji umów pracownikom
Urzędu Gminy Zwierzyn, posiadajņcym
imienne upoważnienie Wójta Gminy Zwierzyn,

e) przedsiębiorca zobowiņzany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi (faktur
VAT lub rachunków) z podaniem daty wykonania usługi, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny,

d) świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
może byń prowadzone wyłņcznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych,

f)

e) przedsiębiorca zobowiņzany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi (faktua
VAT lub rachunek) .

h) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
powinny byń myte po zakończeniu pracy,
a częśń spustowa powinna byń odkażana po
dokonaniu opróżnienia zbiornika,

1. wyposażenia technicznego pojazdów:

b) powinien posiadań bazę transportowņ, na terenie której będņ garażowane środki transportu,
c) baza transportowa powinna posiadań utwardzony teren z wyznaczonymi miejscami do
parkowania pojazdów, zabezpieczony przed
dostępem osób postronnych, spełniajņcy
wymogi BHP, przeciwpożarowe, sanitarne
oraz przepisy ustawy Prawo budowlane,
2. zabiegów sanitarnych i porzņdkowych:
a) winien prowadziń działalnośń opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych w sposób nie powodujņcy zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,

przedsiębiorca zobowiņzany jest do udostępnienia ewidencji umów pracownikom
Urzędu Gminy Zwierzyn, posiadajņcym
imienne upoważnienie Wójta Gminy Zwierzyn,

g) przedsiębiorca ma obowiņzek przekazywania
nieczystości ciekłych na stacje zlewne wskazane we wniosku lub do innych stacji zlewnych położonych najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru,

§ 3. Przedsiębiorca ubiegajņcy się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności polegajņcej
na opróżniania zbiorników bezodpływowych w zakresie:
a) powinien posiadań pojazdy oznakowane
w sposób czytelny i widoczny, umożliwiajņcy
łatwņ identyfikację przedsiębiorcy, poprzez
umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu
i numeru telefonu przedsiębiorcy,
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zwierzyn.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/219/2010 Rady
Gminy Zwierzyn z dnia 25 lutego 2010r w sprawie
określenia wymagań jakie powinni spełniń przedsiębiorcy ubiegajņcy się o wydanie zezwolenia na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ochrony
przed bezdomymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzņt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Mirosław Gniewczyński
165 1
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UCHWAŁA NR CXXXVI/368/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 3 listopada 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz art. 5 i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
ze zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 2 uchwały Nr CXXXIII/363/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 października 2010r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od podatku uchyla się ust. 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od 1 stycznia
2011 roku.
Rada Miejska
Komisarz Rzņdowy
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; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010r. Nr 96, poz. 620.

===================================================================================
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DECYZJA NR OSZ-4210-38(9)/2010/13859/I/RN
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 2 listopada 2010r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49,
poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692,
z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181,
poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539, z 2009r.
Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010r.
Nr 40, poz. 230), w zwiņzku z art. 30 ust. 1, art. 45
i 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217,
z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,
poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008r. Nr 180,
poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11
i Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215,
poz. 1664 oraz z 2010r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81,
poz. 530), po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Zarzņdców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.z siedzibņ
w Warszawie zwanego w dalszej części decyzji

„Przedsiębiorstwem energetycznym” zawartego
w piśmie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany
częściowej taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzjņ
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwany w dalszej części decyzji „Prezesem URE”) z dnia 24 lutego
2009r., Nr OSZ-4210-85(11)/2008/2009/13859/I/RN,
zmienionņ decyzjņ z dnia 26 maja 2010r., Nr OSZ4210-11(8)/2010/13859/I/RN.
postanawiam
zatwierdziń dokonanņ przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana
stanowi załņcznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Decyzjņ z dnia 24 lutego 2009r., Nr OSZ-4210-85(11)/
2008/2009/13859/I/RN, zmienionņ decyzjņ z dnia
26 maja 2010r., NR OSZ-4210-11(8)/2010/13859/I/RN
Prezes URE zatwierdził taryfę dla ciepła ustalonņ
przez Przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada
koncesje z dnia 1 lutego 2008r. na wytwarzanie cie-
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pła Nr WCC/1163/13589/W/OWA/2008/ML (ze zm.),
na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1139/
13859/W/OWA/2008/ML (ze zm.) oraz na obrót ciepłem Nr OCC/35/13589/W/OWA/2008/ML. Okres
obowiņzywania taryfy został ustalony do dnia
15 marca 2011 r.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiebiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złozenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami z dnia
24 sierpnia 2010r. oraz 23 września 2010r. Odpowiedzi Przedsiebiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłyneły do Oddziału Terenowego
URE w dniach 15 września 2010r. oraz 6 października 2010r. Pismem z dnia 27 października 2010r.
Przedsiębiorstwo energetyczne zostało poinformowane o zakończeniu postepowania administarcyjnego oraz o możliwości zapozania się z materiałem
dowodowym.
Przedsiębiorstwo energetyczne w dniu 28 października 2010r. poinformowało, iż nie zamierza korzystań
ze swojego uprawnienia.
Przedsiębiorstwo energetyczne uzasadniło podwyżki
stawek opłat za ciepło wyższymi kosztami pozyskania gazu ziemnego od dostawcy, w stosunku do
kosztów ich pozyskania, uwzględnionych w kosztach
stanowiņcych podstawę kalkulacji stawek opłat
w obecnie obowiņzujņcej taryfie dla ciepła. Wzrost
kosztów pozyskania paliwa zużywanego do produkcji ciepła, stanowi okolicznośń przewidzianņ w § 27
ust. 1 Rozporzņdzenia Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006r.,
Nr 193, poz. 1423). Powyższy zapis stanowi, iż
w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa
zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym art. 47 ustawy, po dokonaniu analizy
i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy, której
strona nabyła prawo, może byń w każdym czasie za
zgodņ strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który jņ wydał, lub przez
organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczegółowe
nie sprzeciwiajņ się uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub
słuszny interes strony.
W powyższej sprawie uznałem, że zostały spełnione
przesłanki określone w w art. 155 kpa, umożliwiajņce zmianę decyzji.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w sentencji.
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dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
Prawo energetyczne, w zwiņzku z art. 479 46
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czyniń zadośń
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierań oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierań wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji – w całości lub
części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłań na adres Północno – Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibņ
w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwiņzku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do
ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, zmiana taryfy może zaczņń obowiņzywań nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie
później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i Lubuskiego.
Z upoważnienia
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
Witold Kępa
Załącznik
do decyzje Nr OSZ-4210-38(9)/2010/13859/I/RN
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 2 listopada 2010r.
iego Oddziału Terewego
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Zespół Zarzņdców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibņ
w Warszawie Oddział Energetyki Cieplnej ul. Elektoralna 24, 00-892 Warszawa, stanowiņcej załņcznik do
decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia
24 lutego 2009r., Nr OSZ-4210-85(11)/2008/2009/
13859/I/BS, zmienionej decyzjņ z dnia 26 maja
2010r., Nr OSZ-4210-11(8)/2010/13859/I/RN, wprowadza się następujņce zmiany:
Częśń II „Zakres działalności gospodarczej zwiņzanej
z zaopatrzeniem w ciepło” otrzymuje następujņce
brzmienie:

POUCZENIE

„Częśń II Zakres działalności gospodarczej zwiņzanej z zaopatrzeniem w ciepło

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sņdu
Okręgowego w Warszawie – Sņdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od

Sprzedawca ciepła poprzez Oddział Energetyki
Cieplnej
prowadzi
działalnośń
zwiņzanņ
z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji
udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki w zakresie:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7959 –

wytwarzanie ciepła z dnia 1 lutego 2008r.
Nr WCC/1163/13859/W/ OWA/2008/ML, z dnia
13 czerwca 2008r. Nr WCC/1163A/13859/
W/OWA/ 2008/ML, z dnia 10 czerwca 2009r.
Nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/ML, z dnia
7 lipca 2009r. Nr WCC/1163C/13859/W/OWA
/2009/ML, z dnia 6 listopada 2009r. Nr WCC/
1163D/13859/W/OWA/2009/ML, zmienionņ decyzjņ z dnia 2 czerwca 2010r. Nr WCC/1163E/
13859/W/OWA/2010/ML;
przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 1 lutego 2008r. Nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/
ML, z dnia 13 czerwca 2008r. Nr PCC/1139A/
13859/W/OWA/ 2008/ML, z dnia 10 czerwca
2009r. Nr PCC/1139B/13859/W/OWA/2009/ML,
z dnia 7 lipca 2009r. Nr PCC/1139C/13859/
W/OWA/2009/ML, z dnia 6 listopada 2009r.
Nr PCC/1139D/13859/W/OWA/2009/ML, zmienionņ decyzjņ z dnia 2 czerwca 2010r. Nr PCC/
1139E/13859/W/OWA/2010/ML;
obrót ciepłem z dnia 1 lutego 2008r. Nr OCC/
335/13859/W/OWA/2008/ML, z dnia 10 czerwca
2009r. Nr OCC/335A/13859/W/OWA/2009/ML,
zmienionņ decyzjņ z dnia 6 listopada 2009r.
Nr OCC/335B/13859/W/OWA/2009/ML.”
Częśń III „Zakres działalności gospodarczej zwiņzanej z zaopatrzeniem w ciepło” otrzymuje następujņce brzmienie:
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stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
4. GRUPA Z.K.T47 – odbiorcy ciepła zasilani ze
źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego
w miejscowości Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 47,
opalanej paliwem gazowym GZ 50, rozliczani wg
stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
5. GRUPA Z.M.XXX-lecia – odbiorcy ciepła zasilani ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego w miejscowości Mirosławiec, opalanej paliwem gazowym GZ 50, rozliczani wg stawek
opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
6. GRUPA L.B.R20 – odbiorcy ciepła zasilani ze
źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego
w miejscowości Babimost, ul. Rynek 20, opalanej paliwem gazowym GZ 50, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
7. GRUPA L.K.M16 – odbiorcy ciepła zasilani ze
źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego
w miejscowości Kostrzynie, ul. Mickiewicza 16,
opalanej paliwem gazowym GZ 50, rozliczani wg
stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.

Zgodnie z § 10 rozporzņdzenia taryfowego określono następujņce grupy odbiorców:

8. GRUPA L.N.P8 – odbiorcy ciepła zasilani ze
źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego
w miejscowości Nowogród Bobrzański, ul. Pocztowa 8, opalanej paliwem gazowym GZ 50, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7
ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.

1. GRUPA Z.M.S71 – odbiorcy ciepła zasilani ze
źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego
w miejscowości Mrzeżyno, ul. Słoneczna 71,
opalanej paliwem gazowym GZ 50, rozliczani wg
stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.

9. GRUPA L.G.C45 – odbiorcy ciepła zasilani ze
źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego
w miejscowości Gorzów Wielkopolski, ul. Chopina 45, opalanej paliwem gazowym GZ 50, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7
ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.

2. GRUPA Z.M.S84 – odbiorcy ciepła zasilani ze
źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego
w miejscowości Mrzeżyno, ul. Słoneczna 84,
opalanej paliwem gazowym GZ 50, rozliczani wg
stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.

10. GRUPA L.W50 – odbiorcy ciepła zasilani ze
źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego
w miejscowości Wędrzyn 50, opalanej paliwem
gazowym GZ 50, rozliczani wg stawek opłat,
o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.

3. GRUPA Z.T.K7 – odbiorcy ciepła zasilani ze
źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego
w miejscowości Trzebiatów, ul. Kamieniecka 7,
opalanej paliwem gazowym GZ 50, rozliczani wg

Częśń IV „Rodzaje oraz wysokości stawek opła”’
otrzymuje następujņce brzmienie:

„Częśń III Zakres działalności gospodarczej zwiņzanej z zaopatrzeniem w ciepło

„Częśń IV Rodzaje oraz wysokości stawek opłat

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 7960 –
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stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc ciepną

stawka opłaty za ciepło

zł/MW/m-c

zł/GJ

netto

netto

Z.M.S71

8669,34

50,18

Z.M.S84

7292,69

49,48

Z.T.K7

5852,71

49,81

Z.K.T47

11652,09

42,65

Z.M.XXX-lecia

5478,63

59,04

L.B.R20

7373,41

47,79

L.K.M16

9478,72

54,72

L.N.P8

9782,62

56,22

L.G.C45

12680,33

51,03

L.W50

9341,34

63,03

grupa odbiorców

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierajņ
podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT
nalicza się zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami
prawa.

Pozostała częśń taryfy pozostaje bez zmian.

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżņce i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywań: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 sņ do
powszechnego wglņdu 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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