DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 26 listopada 2010r.

Nr 109

TREŚĆ:
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Uchwała Rady Gminy Santok Nr LIV/301/10 z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok obejmujących tereny w miejscowościach:
Czechów, Janczewo, Górki

8212

Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XLIX/354/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze
inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso

8224

Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XLIX/355/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

8225

Uchwała Rady Gminy Kolsko Nr XXXVI/269/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

8226

Uchwała Rady Gminy Kolsko Nr XXXVI/270/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

8227

Uchwała Rady Gminy Santok Nr LIX/331/10 z dnia 28 października
2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego
jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2011 rok na obszarze
Gminy Santok

8229

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XLI/332/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatków lokalnych

8230

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XLI/333/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek opłat lokalnych

8231

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XLI/334/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

8232

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XLI/335/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/231/09 Rady Miejskiej
w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, związanych z nowo uruchamianą działalnością
gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności
gospodarczej

8234

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr LXIX/458/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2011.

8235

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr LXIX/459/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na rok 2011

8236

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr LXIX/464/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

8240
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Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr LXIX/465/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi
gminnej

8243

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr LXIX/470/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania nazwy nieruchomości

8245

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XLVI/366/10 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

8245

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XLVI/367/10 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

8246

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XLVI/368/10 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania
psów

8247

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XLVI/369/10 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych

8248

Uchwała Rady Gminy Pszczew Nr XLIII/249/10 z dnia 4 listopada
2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku

8251

Uchwała Rady Gminy Skąpe Nr LIV/367/2010 z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
na terenie Gminy Skąpe

8252

Uchwała Rady Gminy Skąpe Nr LIV/368/2010 z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/250/2009 Rady Gminy Skąpe
z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek
oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe

8255

Uchwała Rady Gminy Skąpe Nr LIV/369/2010 z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

8256

Uchwała Rady Miasta Żagań Nr LXIV/131/2010 z dnia 4 listopada
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych

8276

Uchwała Rady Miasta Żagań Nr LXIV/132/2010 z dnia 4 listopada
2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, deklaracji na podatek od nieruchomości, wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, a także wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek
rolny

8280

Uchwała Rady Gminy Żary Nr XXXII/298/10 z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na obszarze Gminy Żary na 2011 rok

8305

Uchwała Rady Gminy Żary Nr XXXII/299/10 z dnia 4 listopada 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa,
ustalenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia

8305

Uchwała Rady Gminy Żary Nr XXXII/300/10 z dnia 4 listopada 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości, zwolnień i zasad poboru
podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej na terenie gminy Żary

8306

Uchwała Rady Gminy Łagów Nr XXXIX/279/10 z dnia 5 listopada
2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2011

8307
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Uchwała Rady Gminy Niegosławice Nr XL/203/2010 z dnia 5 listopada
2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów
prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji

8308

Uchwała Rady Gminy Niegosławice Nr XL/206/2010 z dnia 5 listopada
2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek,
zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

8309

Uchwała Rady Gminy Siedlisko Nr XXXVII/237/2010 z dnia 5 listopada
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku
od nieruchomości

8309

Uchwała Rady Gminy Słońsk Nr LI/322/2010 z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę
obliczeń podatku rolnego

8310

Uchwała Rady Gminy Słońsk Nr LI/323/2010 z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

8311

Uchwała Rady Gminy Słońsk Nr LI/324/2010 z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od
środków transportowych

8312

Uchwała Rady Gminy Słońsk Nr LI/327/2010 z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

8314

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr LIX/418/10 z dnia
5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od
nieruchomości, udzielenia zwolnień oraz określenia wzorów formularzy

8316

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr LIX/419/10 z dnia
5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych

8329

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr LIX/420/10 z dnia
5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku do wymiaru podatku
rolnego

8332

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr LIX/421/10 z dnia
5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
dziennych stawek opłaty miejscowej w miejscowości Długie

8332

Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XLV/371/2010 z dnia
5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

8333

Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XLV/372/2010 z dnia
5 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

8334

Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XLV/373/2010 z dnia
5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych

8334

Uchwała Rady Gminy w Trzebiechowie Nr XXXVIII/213/2010 z dnia
5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

8336

Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr LVII/438/10 z dnia 8 listopada
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w roku 2011

8337
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Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr LVII/439 z dnia 8 listopada
2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/421/10 z dnia 11 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów

8339

Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr LVII/443/10 z dnia 8 listopada
2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej
podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011r. na terenie Gminy Lubsko

8340

Uchwała Rady Miasta Gozdnica Nr XLI/281/10 z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica

8341

Uchwała Rady Miasta Gozdnica Nr XLI/285/10 z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju
sportu przez gminę Gozdnica

8342

Uchwała Rady Miejskiej w Małomicach Nr LIII/337/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice

8343

Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr XLIV/370/10 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna na
rok 2011

8344

Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr XLIV/371/10 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie
Miasta i Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku

8346

Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr XLIV/373/10 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat targowych

8347

Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr LII/62/2010 z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej

8348

Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr XXVIII/244/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8349

Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr XXVIII/245/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

8350

Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr XXVIII/247/2010 z dnia 10 listopada 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

8352

Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr XXXV/316/10 z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie ustalania wysokości i zasad poboru
podatku od nieruchomości i opłaty targowej

8354

Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr XXXV/317/10 z dnia
10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych

8355

Uchwała Rady Gminy Górzyca Nr XLV/272/10 z dnia 10 listopada
2010r. w sprawie podatku od nieruchomości

8358

Uchwała Rady Gminy Górzyca Nr XLV/273/10 z dnia 10 listopada
2010r. w sprawie podatku od środków transportowych

8359
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Uchwała Rady Gminy Stare Kurowo Nr XLV/255/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare
Kurowo

8361

Uchwała Rady Gminy Stare Kurowo Nr XLV/256/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie gminy Stare Kurowo oraz zwolnień od tego podatku

8362

Uchwała Rady Gminy Brody Żarskie Nr XLIV/311/10 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/301/10 Rady Gminy
Brody z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

8365

Uchwała Rada Gminy Wymiarki Nr XXXI/256/2010 z dnia 12 listopada
2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
w Gminie Wymiarki

8369

Uchwała Rada Gminy Wymiarki Nr XXXI/257/2010 z dnia 12 listopada
2010r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej

8370

Uchwała Rada Gminy Wymiarki Nr XXXI/259/2010 z dnia 12 listopada
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych

8370

UCHWAŁA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
1724
1725

–
–

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 345/2010 z dnia 28 października 2010r.

8372

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 356/2010 z dnia 28 października 2010r.

8373

INFORMACJE
1726

–

Informacja Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze Nr III-1/03100071/10 z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za
zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000zł
w okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 września 2010r.

8376

ANEKSY DO POROZUMIEŃ
1727

–

Aneks Nr 1 z dnia 10 sierpnia 2010r. do porozumienie Nr ES/3052/1/
2010 z dnia 10 marca 2010r. w sprawie realizacji zadania o nazwie
„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje
Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz
z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Sulechów przy
ul. St. Żeromskiego 38”

8380
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Poz. 1657
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UCHWAŁA NR LIV/301/10
RADY GMINY SANTOK
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok
obejmujących tereny w miejscowościach: Czechów, Janczewo, Górki
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
Gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami); art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze
zmianami) zwanej dalej „ustawą” oraz art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266
ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawa (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 64, poz. 449)
Rada Gminy Santok stwierdza zgodność ustaleń
projektu planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok w granicach opracowania planu oraz uchwala co
następuje:
Rozdział 1
USTALENIA PORZĄDKOWE I FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:
Planie – należy przez to rozumieć wprowadzony
niniejszą uchwałą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok, obejmujący zawartą w uchwale część tekstową wraz
z załącznikami
Studium – należy przez to rozumieć wprowadzone
uchwałą
Rady
Gminy
Santok
Nr XII/79/2003 z dnia 17 października 2003r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok
Obszarze Chronionego Krajobrazu – należy
przez to rozumieć obszar „Nr 4 Doliny Warty
i Dolnej Noteci” położony jest na wschód od
granic Gorzowa Wielkopolskiego do ostatnich
zabudowań wsi Santok utworzony Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia
17 lutego 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Obowiązują zakazy i nakazy
zawarte w w/w rozporządzeniu, wszelkie realizacje wymagają uzgodnienia z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Natura 2000 „Ujście Noteci” – należy przez to
rozumieć obszar przyległy od ujścia Noteci do
Warty, wraz z samym ujściem i dolnym fragmentem Noteci – obszar „Natura 2000 Ujście
Noteci”.
Strefie ochrony konserwatorskiej – należy przez
to rozumieć wynikające z przepisów ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162,
poz. 1568), wskazane w Studium obszary, na

których obowiązują określone w ustaleniach
szczegółowych niniejszego planu miejscowego
ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu
ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków
Drogach publicznych – należy przez to rozumieć istniejące drogi – zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg w trybie stosowanych przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. Nr 71/2000, poz. 838
z późn. zm.)
Drogach wewnętrznych – należy przez to rozumieć ciągi komunikacji jezdnej lub pieszo –
jezdnej, nie zaliczone do żadnej kategorii
w/w dróg publicznych, w szczególności drogi
dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, drogi
dojazdowe do istniejących obiektów i działek
Działce budowlanej – należy przez to rozumieć
zabudowaną działkę gruntu, której wielkość,
cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce
Przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie terenu, które
przeważa na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi granice poszczególnych działek
Przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe,
które wzbogaca lub uzupełnia funkcję obszaru,
nie powodując kolizji z przeznaczeniem podstawowym
Działalności nieuciążliwej – należy przez to rozumieć działalność nie wymienioną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573), a także
działalność nie wywołującą zjawisk lub stanów
utrudniających życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, odorów itp.
GKUA – należy przez to rozumieć Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, o której mowa w art. 8 ust. 3 – 5 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok obejmujący
obszar określony w uchwale Nr XL/256/2006 Rady
Gminy Santok z dnia 23 marca 2006r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok
– obejmujący miejscowości: Czechów, Janczewo,
Górki oraz uchwale Nr XXXIV/192/09 RG Santok
z dnia 19 marca 2009r. zmieniającej obszar opracowania planu w zakresie wyłącznie terenów położonych w strefie bezpieczeństwa gazociągu wysokiego
ciśnienia relacji Skwierzyna – Barlinek.
2. Integralnymi częściami planu są następujące
załączniki do uchwały:
a) Załącznik Nr 1 – rysunek zmiany planu miejscowego z wyłączeniem terenu działek
o Nr ewid.: 54/1, 54/5, 58/1, 57/3 obręb Górki,
który objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Santok
zgodnie z uchwałą Rady Gminy Santok
Nr VII/58/99 z dnia 28 kwietnia 1999r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 24,
poz. 153 z 1999r.,
b) Załącznik Nr 2 – wyrys ze „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok”,
c) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu
miejscowego,
d) Załącznik Nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji zapisanych w planie miejscowym
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.
§ 3. 1. Ustalenia planu miejscowego składają się
z:
a) ustaleń określających zasady konstrukcji planu miejscowego;
b) ustaleń ogólnych;
c) ustaleń szczegółowych w formie KART TERENU, dotyczących wyznaczonych w planie
terenów elementarnych;
d) postanowień końcowych.
Rozdział 2
Zasady konstrukcji planu miejscowego
§ 4. 1. Ustala się następujące zasady konstrukcji
planu miejscowego - na rysunku zmiany planu:
1) w granicach obszaru objętego planem miejscowym wydzielono liniami rozgraniczającymi
tereny elementarne o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania, które
oznaczono identyfikatorem cyfrowo - literowym
(SYMBOL TERENU);
2) symbole terenów odpowiadają symbolom
w KARTACH TERENU zgrupowanych w § 13 –
ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych.
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§ 5. 1. Dla każdego terenu elementarnego sprecyzowano ustalenia szczegółowe w następującym
układzie:
1) ustalenia funkcjonalne
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu
3) zasady i warunki podziału nieruchomości
4) zasady ochrony środowiska i przyrody
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
6) ustalenia komunikacyjne
7) ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej
2. Symbol w KARCIE TERENU odpowiada symbolowi na rysunku planu
3. Obszar planu miejscowego dzieli się na następujące tereny elementarne oznaczone symbolami:
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zapis definicji zgodnie z art. 3 pkt. 2a
„Prawa Budowlanego” – ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn.
zm.),
2) R – tereny produkcji rolnej,
3) Ls – tereny leśne.
Rozdział 3
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OBSZARU
GMINY W GRANICACH OPRACOWANIA PLANU
§ 6. 1. W zakresie ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego ustala się co następuje:
1) Obowiązuje ochrona prawna następujących
obszarów przyrodniczych:
a) ograniczanie urbanizacji terenu i przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na inne cele
b) Obszar Chronionego Krajobrazu położony na
wschód od granic Gorzowa Wielkopolskiego
do ostatnich zabudowań wsi Santok - oraz
obszar Natura 2000 „Ujście Noteci” obszar
przyległy od ujścia Noteci do Warty, wraz
z samym ujściem i dolnym fragmentem Noteci Na obszarach tych zakazana jest: zmiana
stosunków wodnych obniżających potencjał
ekologiczny siedlisk, lokalizacja inwestycji
szkodliwych środowisku, wypalanie traw,
niszczenie zadrzewień Zasady gospodarowania na Obszarze Chronionego Krajobrazu
i obszaru Natura 2000 „Ujście Noteci” określa rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, a w szczególności:
utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych
wspieranie procesów sukcesji naturalnej
przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego
odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku;
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pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych aż do ich naturalnego rozkładu
zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych i śródpolnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw
napiaskowych;
stopniowe usuwanie gatunków obcego
pochodzenia
ochrona stanowisk chronionych gatunków
roślin, zwierząt i grzybów
wykorzystanie lasów do celów rekreacyjno
– krajobrazowych i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz
istniejące i nowe ścieżki edukacyjno –
przyrodnicze wyposażone w elementy
struktury turystyczno – edukacyjnej;
przeciwdziałanie sukcesji zarastających łąk
i pastwisk, torfowisk poprzez wypas, a także mechaniczne usuwanie samosiewów
drzew i krzewów na terenach otwartych
maksymalne ograniczanie zmiany użytków
zielonych na grunty orne
prowadzenie zabiegów agrotechnicznych
zgodnie z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny
preferowanie ochrony roślin metodami
biologicznymi
ochrona zieleni wiejskiej oraz kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego
przez ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych
i przydrożnych
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3) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli
służą innym celom niż ochrona przyrody lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych
i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna
lub rybacka;
5) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych,
starorzeczy i obszarów wodno – błotnych;
6) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;
7) zakaz, o którym mowa w punkcie 2, nie dotyczy
przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym.
3. Na terenie objętym planem obowiązuje:
1) obowiązuje trwałe utrzymanie lasów, zapewnienie ciągłości ich użytkowania, zakaz samowolnej zmiany przeznaczenia gruntów leśnych
na cele nieleśne. W przypadkach szczególnie
uzasadnionych możliwe przeznaczenie lasów
na cele nieleśne na zasadach i w trybie przepisów ustawy o lasach i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców mineralnych oraz rekultywację terenów powyrobiskowych

2) dopuszcza się grunty rolne do zalesień i zadrzewień. Obowiązuje ochrona przed zabudową gruntów klasy III. Dopuszcza się zamianę
zadrzewień na lasy. Zadrzewienia i zalesienia
składem gatunkowym powinny nawiązywać
odpowiednio do warunków siedliskowych Czechowa, Janczewa, Górek. Dopuszcza się zalesienie gruntów rolnych nie ujętych w planie, jeżeli są to grunty klasy V i VI, są położone na
stromych stokach lub są gruntami zdegradowanymi w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej poprzez dostosowanie liczebności
populacji zwierząt łownych do pojemności
ich siedlisk

3) w zagospodarowaniu terenów rolnych zaleca
się preferowanie użytków zielonych, korzystnych ze względów retencyjnych i glebochronnych;

melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej

2. Na obszarach chronionego krajobrazu obowiązują następujące zakazy:

4) w obrębie obszarów o symbolu „R”:

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

dopuszczenie zabudowy siedliskowej – zagrodowej na terenie gospodarstw rolnych
o powierzchni gospodarstwa minimum
2,0ha na obszarze planu miejscowego,
dopuszczenie utrzymania linii napowietrznych, dopuszczenie zalesienia na gruntach
klasy V i VI

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska;

5) w obrębie obszarów o symbolu „MN” szczególne warunki architektoniczno – krajobrazowe
takie jak: ograniczenie wysokości i kubatury
obiektów, konieczność wkomponowania obiek-
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tów w krajobraz i zagospodarowania działek
trwałą zielenią drzewiasto – krzewiastą;
6) utrzymanie wysokich standardów środowiska
przyrodniczego, w szczególności czystości wód,
powietrza atmosferycznego, gleb, klimatu akustycznego i harmonijnego krajobrazu. Obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych
ścieków do wód i gleb oraz realizacja wysoko
sprawnych urządzeń i systemów skutecznie zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie
zawarte są w ustaleniach z zakresu infrastruktury technicznej;
7) zakaz składowania odpadów;
8) sukcesywne obejmowanie formami ochrony
przewidzianymi ustawą o ochronie przyrody
wszystkich wartościowych obiektów przyrodniczych takich jak: drzewa, młaki, stanowiska
rzadkich roślin, odkrywki geologiczne, fragmenty cieków wodnych, punkty widokowe i inne.
§ 7. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala
się co następuje:
1. Na podstawie Art. 6 ust.1, pkt.3 cyt. ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadza się obowiązek ochrony stanowisk archeologicznych. Wszelkie prace ziemne związane z pracami
budowlanymi, realizacją i przebudowy sieci infrastruktury komunikacyjnej i technicznej powinny być
poprzedzone zgłoszeniem do Urzędu konserwatorskiego, w celu ewentualnego ustalenia nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywania zamierzonych prac ziemnych. Ze względu na słabe rozpoznanie terenu Gminy pod względem archeologicznym
należy się liczyć z możliwością odkrywania nowych
znalezisk. Znalezienie przedmiotu, co do którego
istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym zobowiązuje każdego, kto dokonał odkrycia - do zabezpieczenia tego przedmiotu przy
użyciu dostępnych środków, oznakowania miejsca
jego znalezienia oraz do niezwłocznego zawiadomienia o znalezieniu takiego przedmiotu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze,
a jeżeli nie jest to możliwe - Wójta Gminy Santok.
Wójt, w następstwie otrzymania takiej informacji
zobowiązany jest do wdrożenia działań określonych
w art. 33 ust. 1 cyt. Ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.
2. Na podstawie art. 6, ust. 1, pkt. 6, lit. "a" oraz
art. 7 pkt. 4 cyt. Ustawy jw. wprowadza się również
obowiązek kształtowania formy architektonicznej
przebudowywanych obiektów kubaturowych, ładu
przestrzennego i podziałów nieruchomości, na zasadach określonych szczegółowo w § 8
3. W całym obszarze planu obowiązuje zachowanie ukształtowanej historycznie sieci dróg
i układu działek siedliskowych, istniejących zadrzewień, istniejących osi widokowych w kierunku Warty,
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§ 8. W zakresie kształtowania architektury, ładu
przestrzennego oraz warunków realizacji zabudowy
i zagospodarowania - ustala się co następuje:
1. Obowiązuje dostosowanie formy architektonicznej istniejących obiektów kubaturowych w przypadku ich przebudowy do architektury rodzimej,
z formą i ozdobami wpisującymi się harmonijnie
w lokalny krajobraz i dostosowanymi do tradycji
miejsca. Dotyczy to sytuowania, wielkości i proporcji budynków, kształtowania formy bryły, podziałów
elewacji, detalu architektonicznego oraz stosowania
określonych materiałów.
2. Dla istniejącej zabudowy, w przypadku przebudowy oraz rozbudowy zabudowy jednorodzinnej
w obszarze MN i istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej w obszarze R ustala się następujące zasady kompozycji architektonicznej:
1) rozwiązanie zasadniczego rzutu poziomego budynków mieszkalnych i gospodarczych należy
opierać o kształt prostokąta lub L o pow. zabudowy budynkiem mieszkalnym do 250,0m2
i kubatury nie większej niż 1500m3 ;
2) ogólna wysokość liczona od głównej kalenicy
do poziomu terenu projektowanego nie może
przekraczać:
dla budynków mieszkalnych oraz gospodarczych i inwentarskich w zabudowie
jednorodzinnej i zagrodowej – 9,0m licząc
od posadzki parteru;
3) w budynkach mieszkalnych ilość kondygnacji
nadziemnych ogranicza się do 2 (tj. parter
i poddasze użytkowe) ponad teren;
4) utrzymuje się obowiązek stosowania dachów
dwuspadowych i ich pochodnych (np. przyczółkowych, półszczytowych, czterospadowych
z dymnikami, mansardowych) o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20 stopni
do 60 stopni, z możliwością wprowadzania różnych, dodatkowych form otwarcia połaci dachowych (np. "jaskółek", "facjatek", "wyglądów"
itp.);
5) zaleca się stosowanie dachówki ceramicznej
jako materiału pokryciowego dachów, z dopuszczeniem krycia tzw. blachą dachówkową
lub gontopodobną. Ustala się zakaz stosowania
jaskrawej kolorystyki dachów (niebieskich, żółtych, jaskrawo czerwonych i jaskrawo zielonych).
6) zaleca się stosowanie w maksymalnym stopniu
naturalnych materiałów wykończeniowych zewnętrznych (kamień łamany, drewno, cegła)
lub materiałów podobnych do nich, z obowiązkiem stosowania form detalu architektonicznego nawiązującego do tradycji budowlanej otoczenia w danej wsi. Jednocześnie zakazuje się
stosowania w licach elewacji "otoczaków", ceramiki i szkła - obydwu w postaci "rozbitej", szalowania materiałami z tworzyw sztucznych
(np. "siddingiem") oraz stosowania ogrodzeń
z prefabrykowanych elementów betonowych
lub pełnych z blachy.
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3. W obrębie ustalonych planem terenów dopuszcza się (bez konieczności zmiany planu) dla
obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej
możliwość realizacji wbudowanych pomieszczeń lub
wolno stojących pawilonów dla funkcjonowania
drobnych usług handlu, rzemiosła nieuciążliwego
i gastronomii, nie powodujących emisji uciążliwości
poza teren będący w dyspozycji inwestora oraz bez
naruszenia praw osób trzecich.
4. Zaleca się stosowanie podziemnych kablowych przyłączy elektroenergetycznych do wszystkich nowych i przebudowywanych obiektów.
§ 9. W zakresie podziałów i scalania nieruchomości ustala się co następuje:
1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się
terenów przeznaczonych do scalania i podziałów
nieruchomości w rozumieniu przepisów rozdz. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze
zmianami) dla zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Podziały nieruchomości na terenach MN
winny być zgodne z ustawą o gospodarce nieruchomościami a na terenach R zgodne z przepisami
szczególnymi.
2. W przypadku gdy o scalenie i podział nieruchomości wystąpią właściciele lub użytkownicy wieczyści spełniający wymogi określone w art. 102
ust. 2 wymienionej ustawy - ustala się następujące
szczegółowe zasady scalania i podziału nieruchomości:
1) obowiązują zasady ogólne i procedury określone w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 86, poz. 736);
2) do wszystkich wydzielanych nieruchomości
obowiązuje zapewnienie dojazdu do drogi publicznej, spełniającego warunki określone
w przepisach szczególnych oraz ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt. 2
3) scaleniem i wtórnym podziałem nie mogą być
objęte:
a) drogi publiczne (w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115), z wyjątkiem
przypadków konieczności dostosowania trasy i parametrów drogi do wymagań określonych w przepisach odrębnych,
b) tereny leśne – jeżeli mogłoby to naruszać
funkcję ochronne lasu;
4) w przypadku przebudowy lub geodezyjnego
wydzielenia nowych dróg dojazdowych niepublicznych,
a) projekt wydzielenia powinien uwzględniać
przepisy niniejszego rozdziału, inne warunki
wynikające z planu oraz warunki techniczne
wynikające z przepisów odrębnych,
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b) projekt techniczny drogi dojazdowej lub wydzielany geodezyjnie pas drogowy powinien
uwzględniać w szczególności:
jezdnię o szerokości 3,0 – 3,5m oraz pobocza o szerokości minimum 0,75m
w niezbędnym przypadku rezerwę terenu
na urządzenia odwadniające korpus drogi
przy drogach prowadzonych w terenie
o zróżnicowanym ukształtowaniu niezbędną rezerwę na skarpy lub nasypy
przy odcinkach jednopasmowych niezbędne poszerzenia pasa drogowego na
mijanki oraz place manewrowe
na łukach i przy skrzyżowaniach niezbędne
poszerzenia pasa drogowego dla zachowania widoczności oraz geometrii ruchu
na odcinkach płaskich z odwodnieniem naturalnym lub kanalizacją deszczową
w korpusie drogi - szerokość drogi
z poboczami nie może być mniejsza niż
5,0m

3. Podziały geodezyjne na terenach oznaczonych
symbolem MN przyległych do dróg powinny
uwzględniać następujące warunki:
1) granica nowo wydzielanej działki budowlanej
wzdłuż drogi, a przyległej do wykopu, nasypu,
rowu lub innych rządzeń związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu drogi nie
może przebiegać bliżej niż 1,0m od ich zewnętrznych krawędzi,
2) zjazd na działkę z drogi publicznej może być zaprojektowany po uzgodnieniu jego włączenia
z właściwym zarządem drogi.
§ 10. 1. W granicach planu nie wyznacza się:
1) obszarów zdegradowanych
przekształceń lub rekultywacji,

wymagających

2) terenów pod budowę obiektów handlowych,
o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003r.(Dz. U. Nr 80,
poz. 717).
§ 11. W zakresie infrastruktury technicznej
i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:
1. Dla całego obszaru opracowania ustala się:
1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych,
2) obowiązek zachowania rygorów sanitarnych
w strefach ochrony sanitarnej w przypadku realizacji nowych ujęć wodociągowych,
3) należy zachować rygory użytkowania i zagospodarowania służące ochronie jakości i ilości
wody w tym zagwarantowanie nienaruszalnych
przepływów,
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4) obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych w uzgodnieniu z administratorem tych sieci,
5) docelowo obowiązek kompleksowego wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej terenów
zainwestowanych,
6) utrzymanie istniejących sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: sieci
elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć wraz ze stacjami transformatorowymi, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
zbiorczych i indywidualnych ujęć, zbiorników
wody i urządzeń wodociągowych, sieci gazowych, telekomunikacyjnej i teletransmisyjnych,
7) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń,
8) dopuszcza się realizację nowych ujęć dla zbiorczych i lokalnych wodociągów istniejących i nie
wyznaczonych na rysunku planu oraz nowych
sieci wodociągowych wraz z jej urządzeniami
zapewniającymi prawidłową pracę systemu,
9) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń kanalizacyjnych w tym przepompowni nie wyznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem nie naruszenia innych ustaleń planu,
10) dopuszcza się wyznaczenie nowych lub innych
(w stosunku do rysunku planu) tras urządzeń
liniowych i terenów urządzeń związanych
z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, stosownie do warunków wynikających ze
szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z możliwością realizacji innych ustaleń planu,
11) zagospodarowanie działek, na których znajdują
się urządzenia elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i łączności wymaga stanowiska właściwego administratora sieci
bądź uzgodnienia w zakresie zgodności z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami,
12) jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej lub z przeglądu ekologicznego wynika, że
mimo zastosowania dostępnych rozwiązań
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem obiektu (urządzenia) - to wówczas dla tras komunikacyjnych,
linii elektroenergetycznych, lub innego obiektu
należy utworzyć obszar ograniczonego użytkowania w trybie przepisów art. 73 ust. 1 pkt 2
i art. 135 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
z 2008r. Nr 25, poz. 150),
13) wyklucza się możliwość lokalizowania na obszarze planu instalacji wytwarzających ścieki
biologicznie nierozkładalne lub zawierające
substancje szczególnie niebezpieczne dla środowiska wodnego.
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2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zasady zaopatrzenia w wodę
Woda do celów pitnych i gospodarczych dostarczana będzie:
a) z istniejącego wodociągu gminnego, opartego na ujęciu wody oraz z istniejących wodociągów lokalnych i indywidualnych. Utrzymuje się wszystkie istniejące, lokalne
i indywidualne wodociągi, zbiorniki wodociągowe i urządzenia sieciowe - dopuszczając
ich rozbudowę i przebudowę.
b) dopuszcza się realizację nowych ujęć wody,
zbiorników oraz niezbędnych urządzeń sieciowych nie wyznaczonych na rysunku planu
w terenach pozyskanych przez inwestora pod
warunkiem, że nie spowoduje ona na działkach przyległych ograniczenia praw własności lub możliwości ich zagospodarowania
zgodnie z ustaleniami planu - bez zgody właściciela lub stosownej decyzji administracyjnej wprowadzającej ograniczenia w użytkowaniu. Ujęcia wody należy objąć ochroną
sanitarną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) zasady odprowadzenia ścieków
a) odbywać się będzie do systemu na wysokosprawne oczyszczalnie ścieków: Do czasu
zrealizowania oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej obowiązuje gromadzenie ścieków
w szczelnych zbiornikach okresowo wybieralnych z wywozem fekalii na najbliższą
oczyszczalnię ścieków za wyjątkiem terenów
położonych w zasięgu wody Q = 1%. Wyklucza się dla terenów objętych planem budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków z uwagi
na uwarunkowania fizjograficzne i geologiczne w celu utrzymania właściwego stanu
ochrony gatunków i siedlisk obszaru Natura
2000. Dla obiektów wytwarzających ścieki
o parametrach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń
obowiązuje realizacja urządzeń redukujących
te zanieczyszczenia przed wprowadzeniem
do kanalizacji sanitarnej.
b) ścieki opadowe z powierzchni utwardzonych
mogą być odprowadzane kanalizacją opadową do odbiornika wyłącznie po oczyszczeniu z frakcji stałych i zanieczyszczeń ropopochodnych po uzyskaniu wymaganych opinii
i pozwoleń.
3) zasady usuwania i unieszkodliwiania odpadów
stałych
a) ustala się usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez segregację i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach okresowo opróżnianych, usytuowanych na każdej
posesji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytu-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 109

– 8218 –

owanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690
z późn. zm.) oraz w kontenerach, Obowiązuje
zakaz gromadzenia materiałów toksycznych
i niebezpiecznych. Gospodarka odpadami
powinna być prowadzona zgodnie z:
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów u źródła ich powstawania (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251)
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r.
Nr 25, poz. 150) Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
Nr 112, poz. 1206),
rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
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e) ustala się obowiązek zachowania stref
ochronnych od linii elektroenergetycznych
zgodnie z przepisami szczególnymi. Realizacja obiektów w obrębie tych sieci wymaga
zgody Zakładu Energetycznego na etapie pozwolenia na budowę.

6) zasady obsługi systemu łączności
a) dopuszcza się realizację nowych odcinków
sieci telefonicznych wynikających z potrzeb
bez konieczności zmiany planu pod warunkiem nie naruszenia podstawowych ustaleń
planu.
7) Zabezpieczenie przed powodzią
a) w celu zabezpieczenia przed powodzią na
obszarze Gminy ustala się:
stosowanie zabiegów zwiększających naturalną retencyjność obszaru i stabilizację
stoków,

ustawą z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U.
Nr 63, poz. 638 ze zmianami),
rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 30 października 2002r. w sprawie
rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób selektywny (Dz. U.
Nr 191, poz. 1595).
4) zasady zaopatrzenia w gaz i ciepło
a) ustala się docelowo zaopatrzenie w gaz
w oparciu o istniejące po za obszarem opracowania sieci gazowe średniego ciśnienia.
b) ustala się ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o nośniki energii zapewniające
najniższy poziom emisji zanieczyszczeń powietrza. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii słonecznej itp.
5) zasady zaopatrzenia w energię elektryczną
a) ustala się zasilanie w energię elektryczną
w oparciu o Główny Punkt Zasilania /GPZ/
określony przez administratora sieci,
b) adaptuje się wszystkie linie elektroenergetyczne średnich i niskich napięć wraz ze stacjami transformatorowymi 15/0,4kV dopuszczając ich rozbudowę na podstawie zbilansowanych potrzeb.
c) ustala się doprowadzenie energii elektrycznej
do odbiorców siecią niskich napięć od stacji
transformatorowych na warunkach określonych przez zarządzającego siecią. Postuluje
się sukcesywne kablowanie sieci.
d) dopuszcza się realizację nowych (wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu )
odcinków sieci średnich i niskich napięć oraz
stacji transformatorowych w terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie oraz w terenach rolnych, w dostosowaniu do potrzeb w zakresie dostawy mocy
i energii elektrycznej.

zachowanie i rekonstruowanie obudowy
biologicznej cieków wodnych,
realizowanie budowli zabezpieczających
tereny obecnej skoncentrowanej zabudowy zagrożone powodzią
§ 12. W zakresie rozwiązań komunikacyjnych,
zasad przebudowy, rozbudowy i budowy systemu
komunikacji oraz urządzeń towarzyszących - ustala
się:
1. Dopuszcza się przebudowę oraz budowę nowych dróg dojazdowych do obsługi istniejących
obiektów, budynków budownictwa mieszkaniowego
i zagrodowego - na następujących zasadach:
1) projekt wydzielenia winien uwzględniać warunki wynikające z innych ustaleń planu oraz warunki techniczne określone w przepisach odrębnych,
2) projekt techniczny drogi oraz wydzielana geodezyjnie działka drogowa – winny uwzględniać
w szczególności:
a) jezdnię o szerokości 3,0 – 3,5m oraz pobocza
o szerokości min. 0,75 m,
b) w niezbędnym przypadku rezerwę terenu na
urządzenia odwadniające korpus drogi i tereny przyległe,
c) przy drogach prowadzonych w terenie
o zróżnicowanym ukształtowaniu niezbędną
rezerwę terenu na skarpy i nasypy,
d) przy odcinkach jednopasmowych niezbędne
poszerzenia pasa drogowego na mijanki
i place nawrotowe,
e) na łukach i przy skrzyżowaniach niezbędne
poszerzenia pasa drogowego dla zachowania
trójkąta widoczności,
f)

na odcinkach płaskich z odwodnieniem naturalnym lub kanalizacją deszczową w korpusie
drogi - szerokość korony drogi z poboczami
nie może być mniejsza niż 5,0m.
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g) zakończenia dróg dojazdowych do wydzielanych nieruchomości przeznaczanych pod zabudowę 2-krotnym poszerzeniem drogi dla
organizacji placyku dla nawracania

w przepisach odrębnych. Dotyczy to w szczególności oświetlenia nieruchomości, linii energetycznych i urządzeń łączności, obiektów małej architektury, parkingów, ogrodzeń i reklam.

2. Reklamy mogą być sytuowane przy drogach z zastrzeżeniem przepisów dotyczących ochrony
krajobrazu – nie bliżej niż ustalona linia zabudowy
z zarządcą drogi.

4) Zakaz sadzenia drzew i zieleni krzewiastej. Istniejące zadrzewienie i zieleń krzewiasta podlega usunięciu, z wyjątkiem drzew objętych
ochroną zgodnie z przepisami o ochronie przyrody lub o ochronie dóbr kultury.

3. Podziały nieruchomości przy drogach publicznych podlegają uzgodnieniu z zarządem drogi i mogą być zatwierdzone wyłącznie na warunkach przez
ten zarząd określonych.
4. Powiązania dróg wszystkich klas z drogami
niższej lub równorzędnej klasy utrzymuje się jak
w stanie istniejącym. Przy planowaniu nowych włączeń obowiązują przepisy § 9 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
5. Dla pasów drogowych w obrębie linii rozgraniczających ustala się, co następuje:
1) Pasy drogowe służą bezpieczeństwu użytkowników dróg oraz stanowią kanały infrastruktury
związanej z eksploatacją ciągu komunikacyjnego, oświetlenia drogi, oznakowania drogowego, urządzeń bezpieczeństwa i sterowania ruchem oraz innych urządzeń infrastruktury stosownie do przepisów szczególnych.
2) W pasach drogowych mogą być w szczególności lokalizowane obiekty i urządzenia służące
użytkownikom dróg: pasy postojowe, dodatkowe pasy ruchu, chodniki dla pieszych, ścieżki
rowerowe, zjazdy.
3) Nie wymienione w pkt. 1) i w pkt. 2) innego rodzaju urządzenia i oznakowania, mogą być lokalizowane w pasie drogowym za zgodą zarządu drogi i po spełnieniu wymagań określonych

5) Istniejące budynki, tymczasowe obiekty budowlane i urządzenia infrastruktury technicznej
podlegają zakazowi podejmowania robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi,
o ile inwestor nie uzyska w postępowaniu indywidualnym zgody zarządu drogi.
6. Ścieżki rowerowe mogą być – niezależnie od
ustaleń ust. 14 pkt. 2 – urządzane na całym terenie
objętym planem pod warunkiem bezkolizyjności
w stosunku do innych funkcji terenów.
7. Parkingi i inne powierzchnie utwardzone
(z wyjątkiem jezdni dróg i pasów postojowych sytuowanych bezpośrednio przy jezdniach) muszą być
wyposażone w system odwodnienia gwarantujący
eliminację części stałych i substancji ropopochodnych.
8. Utrzymuje się inne istniejące drogi pozostające we władaniu Gminy – nie stanowiące dróg publicznych.
Rozdział 4
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 13. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych:
1.

Teren przeznaczony na cele produkcji rolnej o symbolu R
1) Przeznaczenie terenu:
tereny produkcji rolnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej,
a) dopuszczenie zabudowy zagrodowej gospodarstw, w przypadku
gdy powierzchnia tego gospodarstwa przekracza 2,0ha w obszarze
planu miejscowego,
b) wysokość budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji, maksymalnie do 9 m,
c) garaże i obiekty gospodarcze wolnostojące,
d) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównej
od 20o do 60o, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałem imituKształtowanie zabudowy i zasady
2)
jącym dachówkę,
zagospodarowania terenu:
e) ogrodzenia działki o wysokości nie przekraczającej 1,8 m,
z wykluczeniem elementów betonowych segmentowych,
f) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35% powierzchni
działki,
g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być
mniejszy niż 50% powierzchni działki,
h) linie zabudowy: minimum 8,0 m od granicy działki z drogą,
i) dopuszcza się grodzenie terenu,
Zasady scalania i podziału nieru3)
zgodnie z § 9,
chomości:
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ustalenia wg § 6,
ustalenia wg § 7 ,

6)

Ustalenia komunikacyjne:

zachować dojścia i dojazdy do każdej działki z istniejących dróg
gminnych lub wewnętrznych,

7)

Ustalenia dotyczące infrastruktury:

dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

2.
Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o symbolu MN
1) Przeznaczenie terenu:
zabudowa mieszkalna:
dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń związanych
z działalnością rzemieślniczą oraz inną działalnością gospodarczą,
nie kolidującą z funkcją mieszkaniową pod warunkiem ograniczenia
uciążliwości i zmian w środowisku do granic własności inwestora,
dopuszcza się lokalizację gospodarstw agroturystycznych oraz możliwość adaptacji starych zagród i budynków gospodarczych na cele
jak wyżej,
dopuszcza się usługi nieuciążliwe wbudowane w parterze budynków
mieszkalnych,
2) Kształtowanie zabudowy
a) budynki wolnostojące,
i zasady zagospodarowania b) wysokość budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji oraz maksymalnie
terenu:
do 9,0 m, konstrukcja budynku tradycyjna z zastosowaniem naturalnych
materiałów budowlanych,
c) garaż i pomieszczenie gospodarcze wbudowane lub wolnostojące,
d) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównej od
20o do 60o, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym
dachówką,
e) ogrodzenia działki o wysokości nie przekraczającej 1,8 m,
z wykluczeniem elementów betonowych segmentowych,
f) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,
g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 50% powierzchni działki,
h) linie zabudowy – minimum 6,0 m od granicy z drogą,
3) Zasady scalania i podziału
a) minimalna wielkość wydzielonych działek – 1000 m2,
nieruchomości:
b) szerokość frontu działek – minimum 25 m,
c) głębokość działek – od 25 do 50 m,
4) Zasady ochrony środowiska ustalenia wg § 6,
i przyrody:
5) Zasady ochrony dziedzictwa ustalenia wg § 7,
kulturowego:
6) Ustalenia komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna z istniejących lub projektowanych dróg,
b) obowiązuje zapewnienie miejsc do parkowania samochodów
w ramach poszczególnych działek, w ilości minimalnej dwóch miejsc na
jedną działkę,
7) Ustalenia dotyczące infrazaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprostruktury:
wadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci w istniejących lub
projektowych drogach.
3.
Teren przeznaczony na cele leśne o symbolu Ls
1) Przeznaczenie terenu:
a) zieleń leśna nie urządzona,
2) Kształtowanie zabudowy i zasady zagoa) zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi,
spodarowania terenu:
b) zakaz grodzenia terenu,
c) urządzenie zieleni z uwzględnieniem nasadzeń gatunkami rodzimymi drzew i krzewów,
3) Zasady scalania i podziału nieruchomonie dopuszcza się dokonywania podziału nieruchomości,
ści:
4) Zasady ochrony środowiska i przyrody:
ustalenia wg § 6,
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: ustalenia wg § 7,
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zachować dojścia i dojazdy do każdej działki z istniejących
dróg gminnych lub wewnętrznych,
dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 5
USTALENIA KOŃCOWE
§ 14. W zakresie określenia stawki procentowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w następstwie uchwalenia planu (zgodnie z art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości
w wysokości 20% dla obszarów elementarnych
oznaczonych symbolami: MN; dla pozostałych terenów ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 10%.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
na stronie internetowej Gminy Santok.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczula
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV/301/10
Rady Gminy Santok
z dnia 30 czerwca 2010 r.
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czenia tych działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/301/10
Rady Gminy Santok
z dnia 30 czerwca 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MPZP GMINY SANTOK
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada
Gminy Santok rozstrzyga o uwagach wniesionych
w trakcie wyłożenia projektu MPZP Gminy Santok,
w miejscowości Czechów, Janczewo, Górki, w terminie 14 dni po okresie wyłożenia. W uzasadnieniu
stwierdza się, że:
1) Nie uwzględnia się zarzutu złożonego w dniu
30 listopada 2009r. przez Panią Lidię Kowalczyk, dotyczącego działki o Nr ewid. 78/4 położonej w obrębie Górki, a dotyczącej przeznaczenia tej działki 78/4 na tereny zabudowy wielorodzinnej.
2)

Nie uwzględnia się uwagi złożonej w dniu
28 grudnia 2009r. przez Pana Roberta Hermana,
dotyczącego działki o Nr ewid. 391 położonej
w obrębie Janczewo, a dotyczącej przeznaczenia części działki 391 na tereny zabudowy
mieszkaniowej .jednorodzinnej.

3) Nie uwzględnia się protestu złożonego w dniu
4 grudnia 2009r. przez Pana Jana Pastwa, dotyczącego działek o Nr ewid. 79/3, 79/4 położonych w obrębie Górki, a dotyczącego przezna-

Poz. 1657, 1658

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIV/301/10
Rady Gminy Santok
z dnia 30 czerwca 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH
FINANSOWANIA
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
należące do zadań własnych gminy na obszarze
objętym ustaleniami planu związane są z realizacją
ulic i sieci energetycznych.
2. W zakresie inwestycji drogowych przewiduje
się:
a) modernizację
wych.

istniejących

dróg

dojazdo-

3. W zakresie inwestycji elektroenergetycznych
przewiduje się:
a) modernizację istniejących sieci i urządzeń na
podstawie zbilansowanych potrzeb
4. Powyższe zadania finansowane będą częściowo ze środków pozabudżetowych uzyskiwanych
z różnych źródeł (fundusze unijne i inne, w tym
środki prywatnych inwestorów) przy udziale środków własnych gminy, zgodnie z obowiązującymi
w tej mierze przepisami o finansach publicznych.
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UCHWAŁA NR XLIX/354/2010
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia
inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), Rada Miejska w Jasieniu, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/266/09 Rady Miejskiej
w Jasieniu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie za-

rządzenia poboru podatków w drodze inkasa w sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów,
wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za
inkaso dokonuje się następujących zmian:
1. W § 2 ust. 1 pkt. 10 i 12 otrzymują nowe następujące brzmienie:
„10) Pan Leszek Plicner – na terenie Sołectwa Lisia Góra,
12) Pan Jan Kurdyk – na terenie Sołectwa Lipsk
Żarski”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

twa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2010r.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Karalus
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UCHWAŁA NR XLIX/355/2010
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, ust. 2 i 4,
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t. j. Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Miejska w Jasieniu, uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
od 1m2 powierzchni – 0,68zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1ha
powierzchni – 3,95zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej, statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2 powierzchni – 0,11zł.
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych, od 1m2 powierzchni użytkowej
– 0,54zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1m2 powierzchni
użytkowej – 19,36zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym, od 1m2 powierzchni
użytkowej – 9,50zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, od 1m2 powierzchni użytkowej
– 3,94zł,
e) zajętych
na
prowadzenie
działalności
w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,
opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi,
bezpieczeństwa
publicznego

i ochrony przeciwpożarowej, od 1m2 powierzchni użytkowej – 3,75zł,
f)

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego, od 1m2 powierzchni użytkowej
– 4,95zł,

g) od garaży, od 1m2 powierzchni użytkowej –
6,75zł.
3. od budowli:
a) służących do odprowadzania i oczyszczania
ścieków, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, stacje uzdatniania wody ich
wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych –
0,3%,
b) pozostałych,
ich wartości określonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych – 2%.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) Grunty, budynki lub ich części wykorzystywane
przez świetlice wiejskie zajmowane na cele kulturalno-oświatowe, z wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
2) Grunty, budynki lub ich części wykorzystywane
w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
3) Grunty, budynki lub ich części wykorzystywane
w zakresie świadczenia pomocy społecznej,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
4) Grunty, budynki lub ich części wykorzystywane
na potrzeby prowadzenia świetlic typu socjalizacyjnego i terapeutycznego, z wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej.
5) Grunty i budynki zajęte na zieleńce komunalne
i cmentarze.
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6) Grunty, budynki lub ich części wykorzystywane
na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej.

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

7) Grunty, budynki lub ich części służące do realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej.

Przewodniczący Rady
Piotr Karalus
_______________________________________

8) Grunty, budynki lub ich części służące do realizacji zadań w zakresie kultury, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/268/09 Rady
Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XL/278/09 Rady Miejskiej
w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie
zmian w uchwale Nr XXXVIII/268/09 Rady Miejskiej
w Jasieniu w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości.

1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992).
2/dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
165 9
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UCHWAŁA NR XXXVI/269/2010
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 5 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie
górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych (M.P. z 2010r. Nr 55, poz. 755) uchwala co
następuje:
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą
rocznie:
1. od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,72 od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 od
1ha powierzchni,
c) przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowanych na te cele – 0,41zł od
1m² powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,13zł od 1m² powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,50zł od 1m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,50zł od 1m² powierzchni użytkowej,
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 udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,27zł od 1m² powierzchni
użytkowej,
e) letniskowych lub innych budynków niemieszkalnych wykorzystywanych na cele letniskowe – 7,00zł od 1m² powierzchni użytkowej
f)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku pu-
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blicznego – 3,50zł 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.
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(Dz. Urz. Woj.
poz. 1774).

Lubuskiego

z

2009r.

Nr

132,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kolsko.

Przewodnicząca Rady
Barbara Kaminiarz
16 60

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/201/2010 Rady
Gminy Kolsko z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości
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UCHWAŁA NR XXXVI/270/2010
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010r. w sprawie górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P.
z 6 sierpnia 2010r. Nr 55, poz. 755) uchwala się co
następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – stawki
określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
od 7 ton i poniżej 12 ton – 294zł.
6. od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton – określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
7. od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
322zł,

a) mniej niż 30 miejsc – 652zł,

b) powyżej 5,5 tony i poniżej 12 ton – 434zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 774zł.

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 495zł.
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kolsko.
§ 3. Traci moc: uchwała Nr XXVIII/202/2009 Rady
Gminy w Kolsku z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek oraz wprowadzenia zwolnień
w podatku od środków transportowych (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego z 2009r. Nr 132, poz. 1775),
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Barbara Kaminiarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 109

– 8228 –

Poz. 1661
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/270/2010
Rady Gminy Kolsko
z dnia 28 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
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
175,00
482,00
680,00
1539,00
Trzy osie
303,00
622,00
811,00
1244,00
1937,00
1937,00
Cztery osie i więcej
820,00
1257,00
2031 ,00
2032,00
2032,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
177,00
482,00
680,00
1539,00
303,00
622,00
811,00
1244,00
1937,00
1937,00
820,00
1257,00
2031,00
2856,00
2856,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/270/2010
Rady Gminy Kolsko
z dnia 28 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

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku w (złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
50,00
620,00
1110,00
2039,00
Trzy osie
2191,00
2191,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
50,00
620,00
1110,00
2191,00
2191,00
2836,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 109

– 8229 –

Poz. 1661, 1662
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/270/2010
Rady Gminy Kolsko
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 niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów: Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku w (złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
35,00
397,00
690,00
Dwie osie
376,00
1026,00
1588,00
2089,00
Trzy osie
1139,00
1545,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
32,00
397,00
690,00
376,00
1026,00
1588,00
2089,00
1139,00
1545,00

16 6 1
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1662
16 62

UCHWAŁA NR LIX/331/10
RADY GMINY SANTOK
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego
za 2011 rok na obszarze Gminy Santok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r roku o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami),
uchwala się co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2010r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r., z kwoty 37,64zł za 1dt do kwoty 33,00zł
za 1dt.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIV/251/09 Rady
Gminy Santok z dnia 29 października 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczula
16 62

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 109

– 8230 –

Poz. 1663

1663
16 63

UCHWAŁA NR XLI/332/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia stawek podatków lokalnych
5) pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

a) budynków letniskowych 7,05zł,
b) garaży nie stanowiących części budynku
mieszkalnego 5,94zł,
c) budynków gospodarczych, które związane
były z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
powyżej 15m2 2,18zł,

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Trzciel
w wysokości:

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej
4,96zł,

1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za
1 m2 powierzchni 0,64zł,

3. Od budowli:
1) służących do odprowadzenia i oczyszczania
ścieków oraz wodociągów i przewodów sieci
rozdzielczej wody, 0,5% ich wartości,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,15zł,

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

3) pozostałych :
a) pod budownictwem mieszkaniowym od 1m2
0,19zł,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 0,26zł,
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych za 1m2 powierzchni użytkowej
0,66zł,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej
18,42zł,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 9,82zł,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej 4,27zł,

§ 2. Zasady poboru podatku od nieruchomości
od osób fizycznych, inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa uchwała XVIII/150/08
Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/251/09 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 września 2009 roku
w sprawie określenia stawek podatków lokalnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a ustalone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek
16 63

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 109

– 8231 –

Poz. 1664

1664
16 64

UCHWAŁA NR XLI/333/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia stawek opłat lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 ust. 1 lit „a” i „b”, ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/171/08
Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 września 2008
roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Trzciel, w których pobierana jest opłata miejscowa opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wojewody Lubuskiego z 2008 roku
Nr 108, poz. 1591, Rada Miejska uchwala, co następuje:

3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa, na inkasentów ustanawia się :
a) sołtysów wsi w następujących sołectwach:
Stary Dwór – Pana Wesoły Waldemar,
Łagowiec – Pana Grabas Eugeniusz,
Lutol Suchy – Panią Maliszewska – Dudzik Mirosława,
Chociszewo – Pana Śledź Piotr,
Lutol Mokry – Pana Walentowski Diter,
Świdwowiec – Pana Szczepański Henryk,
Sierczynek – Panią Jasińska Halina,

§ 1. 1. Określa się:

Siercz - Pana Sawka Zdzisław,

1) stawkę opłaty miejscowej od 1 osoby za każdy
dzień pobytu w wysokości 0,90zł,

b) w miejscowości Brójce - Panią Pajor Jolanta,
zam. Brójce, Plac Wiosny Ludów 2/1,

2) stawki opłaty targowej:
a) przy sprzedaży na terenie Ogródka Jordanowskiego w Trzcielu oraz w Brójcach na
Placu Wiosny Ludów: w wysokości 9,00zł
dziennie,
b) przy sprzedaży na terenie wiejskim w miejscach wyznaczonych w wysokości 6,00zł
dziennie,
c) przy sprzedaży na terenie Placu Zjednoczenia
Narodowego w Trzcielu w wysokości 26,00zł
dziennie.
2. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w formie inkasa. Na inkasentów ustala się Sołtysów wsi:
Świdwowiec – Pana Szczepański Henryk,
Rybojady – Pana Marciniak Jacek,

c) na terenie miasta pracownika Urzędu Miasta
i Gminy - podinspektora do spraw promocji.
4. Wynagrodzenie za inkaso za pobór opłaty targowej dla Sołtysów i osoby wyznaczonej w miejscowości Brójce wynosi 30% od zainkasowanej kwoty.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/250/09 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 września 2009 roku
w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a ustalone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2011 roku.

Lutol Mokry – Pana Walentowski Diter,
Jasieniec i Bieleń – Pana Ciechanowicz Romuald,
Brójce – Pana Bołtuć Cezary
oraz kierowników lub zarządców ośrodków wypoczynkowych. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 20%
od zainkasowanej kwoty.

Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek
16 64

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 109

– 8232 –

Poz. 1665

1665
16 65

UCHWAŁA NR XLI/334/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
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 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 542zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 886zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 177zł,
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
stawki podatku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 177zł.
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą

od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego 625zł.
6. Od przyczep lub naczep, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia :
a) mniej niż 30 miejsc 850zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 198zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/177/08 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 6 listopada 2008 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a ustalone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 109

– 8233 –

Poz. 1665, 1666
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/334/10
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 października 2010r.

Stawki podatkowe dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku ( w złotych)
Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
990 zł
1 021 zł
1 042 zł
1 062 zł
Trzy osie
1 021 zł
1 032 zł
1 052 zł
1 073 zł
1 459 zł
1 459 zł
Cztery osie i więcej
1 737 zł
1 879 zł
1 955 zł
2 063 zł
2 063 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
1 021 zł
1 042 zł
1 063 zł
1 305 zł
1 032 zł
1 052 zł
1 073 zł
1 459 zł
1 771 zł
1 771 zł
1 803 zł
1 876 zł
1 980 zł
2 556 zł
2 556 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/334/10
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 października 2010r.
Stawki podatkowe 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
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
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
1 719 zł
1 751 zł
1 803 zł
1 824 zł
Trzy osie
1 771 zł
2 084 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
1 751 zł
1 771 zł
1 824 zł
1 980 zł
1 795 zł
2 605 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 109

– 8234 –

Poz. 1665, 1666
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/334/10
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 października 2010r.

Stawki podatkowe dla przyczep lub 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
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Jedna oś
844 zł
865 zł
886 zł
Dwie osie
865 zł
886 zł
907 zł
1 198 zł
Trzy osie
1 115 zł
1 136 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
854 zł
875 zł
896 zł
875 zł
896 zł
1 346 zł
1 771 zł
1 136 zł
1 335 zł

16 65
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1666
16 66

UCHWAŁA NR XLI/335/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/231/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, związanych z nowo uruchamianą działalnością
gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.), Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/231/09 Rady Miejskiej
w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości, związanych
z nowo uruchamianą działalnością gospodarczą oraz
poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności
gospodarczej, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Przedsiębiorca może uzyskać pomoc w formie
zwolnienia z podatku od nieruchomości, jeżeli
wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością
innej pomocy „de minimis” uzyskanej przez
przedsiębiorcę w bieżącym roku kalendarzowym
oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 200.000,- EURO, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze
transportu drogowego – 100.000,- EURO”.
2) § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Pisemne oświadczenie, iż podatnik nie znajduje
się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu pkt 9 – 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy Państwa w celu ratowania i re-
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strukturyzacji
zagrożonych
przedsiębiorstw
(Dz. Urz. UE C 244 z dnia 01.10.2004r.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

Poz. 1666, 1667

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek
16 66
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UCHWAŁA NR LXIX/458/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
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 samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5
ust. 1 i ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613), uchwala sie, co następuje:

f)

pozostałych – 5,62zł. od 1m2 powierzchni
użytkowej,

2) od budowli – 2% ich wartości.
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów budynków –
0,60zł., od 1m2 powierzchni,

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,49zł., od 1m2 powierzchni
użytkowej,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,38zł.
od 1ha powierzchni,

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

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

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 7,84zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3,46zł. od 1m2 powierzchni
użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 1,00zł. od
1m² powierzchni użytkowej,

§ 2. Traci moc uchwała Nr LIII/321/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009 roku.,
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2010.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
16 6 7
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UCHWAŁA NR LXIX/459/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
kach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r.
poz. 613), uchwala się, co następuje:

z dnia
Dz. U.
art. 10
podatNr 95,

§ 1. Stawki podatku od środków transportu na
terenie Gminy Nowa Sól – Miasto wynoszą rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550,00zł,
b) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie –
600,00zł,
c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie – 800,00zł,
d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.100,00zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton,
w zależności od ilości osi, dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.000,00zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12
ton, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do
uchwały,

5) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.050,00 zł,
b) równej
1.480,00zł,

lub

wyższej

niż

30

miejsc

–

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
stawka podatku wynosi 300,00zł.,
7) od naczepy i naczep, które łącznie z pojazdami
silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawiki podatku określa załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LIV/336/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 11 grudnia 2009r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 109

– 8237 –

Poz. 1668
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIX/459/10
Rady Miejskiej w Nowej Soli
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

Stawka podatku (w złotych)

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

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12

13

1.504,00

1.770,00

13

14

1.513,00

1.780,00

14

15

1.522,00

1.790,00

1.530,00

1.800,00

15

Trzy osie
12

17

1.504,00

1.770,00

17

19

1.513,00

1.780,00

19

21

1.522,00

1.790,00

21

23

1.530,00

1.800,00

23

25

1.547,00

1.820,00

1.564,00

1.840,00

25

Cztery osie i więcej
12

25

1.530,00

1.800,00

25

27

1.547,00

1.820,00

27

29

1.564,00

1.840,00

29

31

1.962,00

2.452,80

1.962,00

2.480,00

31
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Poz. 1668
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIX/459/10
Rady Miejskiej w Nowej Soli
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

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
inne systemy zapneumatycznym lub zawieszeniem uznanym wieszenia osi jezdza równoważne
nych
Dwie osie

12

18

1.275,00

1.500,00

18

25

1.292,00

1.520,00

25

31

1.318,00

1.550,00

1.647,00

1.959,30

31

Trzy osie i więcej
12
40

40

1.465,00

1.722,97

1.722,97

2.576,90
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Poz. 1668
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIX/459/10
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 29 października 2010r.

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

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

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneuinne systemy zawiematycznym lub zawieszeniem uznanym za
szenia osi jezdnych
równoważne
Jedna oś

12

18

425,00

500,00

18

25

468,00

550,00

510,00

600,00

25
Dwie osie
12

28

510,00

600,00

28

33

723,00

850,00

33

38

850,00

1.292,00

1.150,00

1.719,00

38

Trzy osie i więcej
12
38

38

807,00

950,00

950,00

1.295,00
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1669
16 69

UCHWAŁA NR LXIX/464/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 ze zmianami) oraz po zasięgnięciu opinii
Zarządu Powiatu Nowosolskiego uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi:
ul. Janusza Korczaka,
ul. Tuwima,
ul. Kołodzieja,
ul. Połanieckich.

§ 2. Położenie i przebieg dróg, o których mowa
w § 1 oznaczone są na mapach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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Poz. 1669
Załącznik
do uchwały Nr LXIX/464/10
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 29 października 2010r.
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UCHWAŁA NR LXIX/465/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się przebieg istniejącej drogi gminnej
102299F nazwanej ul. Rydla w Nowej Soli.
§ 2. Położenie i przebieg drogi, o której mowa
w § 1 oznaczona jest na mapie stanowiącej załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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Załącznik
do uchwały Nr LXIX/465/10
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 29 października 2010 r.
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1671
16 71

UCHWAŁA NR LXIX/470/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie: nadania nazwy nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę: „Rondo Bpa Wilhelma
Pluty” – dla nowopowstałego ronda położonego na
skrzyżowaniu ulic Staszica i 1-go Maja, w granicach
administracyjnych Gminy Nowa Sól – Miasto oznaczonego ewidencyjnie numerem działki 173/16
w obrębie 2 miasta Nowa Sól.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
16 71
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UCHWAŁA NR XLVI/366/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami),
uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
1. 1. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1m2 powierzchni użytkowej – 0,46zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej – od 1m2 powierzchni
użytkowej – 16,97zł, z wyjątkiem określonym
w § 1 ust. 1 lit. c),
c) od budynków związanych z prowadzeniem
działalności na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nabytych
przez niezależnego przedsiębiorcę (w rozumieniu załącznika I do zalecenia Komisji
Nr 361/2003/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. L 124 z 20.05.2003)),
który kontynuuje działalność rozpoczętą
przez zbywcę – od 1m2 powierzchni użytkowej – 3,40zł – różnica między stawką określoną w § 1 ust. 1 lit. b), a stawką niniejszą

stanowi pomoc de minimis w rozumieniu
Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006
z 15.12.2006 w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L Nr 379 z 28.12.2006),
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – od 1m2 powierzchni
użytkowej – 7,93zł,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,16zł.
2. Od pozostałych budynków lub ich części,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni użytkowej – 5,24zł, z tym że:
a) od budynków gospodarczych – od 1m2 powierzchni użytkowej – 3,60zł,
b) od garaży – od 1m2 powierzchni użytkowej –
5,97zł,
c) od garaży, w których przechowywane są samochody lub wózki inwalidzkie – od 1m2
powierzchni użytkowej – 3,52zł,
3. Od budowli - od ich wartości – 2%.
4. Od gruntów:
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a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni – 0,50zł,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni – 0,18zł.
§ 2. 1. Warunkiem skorzystania ze stawki określonej w § 1 ust. 1 lit. c) jest złożenie przez podatnika
wraz z deklaracją w terminie ustawowym dokumentów określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.
Nr 59, poz. 404 ze zmianami).
2. W przypadku złożenia deklaracji i dokumentów po terminie podatnik nie może skorzystać ze
stawki obniżonej określonej w § 1 ust. 1 lit. c).
3. W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że podatnik nie spełnił któregokolwiek z wa-

Poz. 1672, 1673

runków skorzystania z obniżonej stawki, podatnik
zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji oraz
do zapłacenia podatku według stawki określonej
w § 1 ust. 1 lit. b) wraz z odsetkami od zaległości
podatkowych liczonymi od dnia płatności poszczególnych rat podatku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXXVII/274/09 Rady
Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 listopada 2009
roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 130, poz. 1747).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz
16 72
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UCHWAŁA NR XLVI/367/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami),
uchwala się, co następuje:

4. Przy sprzedaży na straganie (od 1 handlującego):

§ 1. Ustala się stawki dzienne opłaty targowej na
targowisku położonym pomiędzy ul. A. Mickiewicza
a ul. Osiedlową w następujących wysokościach:

d) kwiaty, poza okresem wskazanym w pkt. 4
lit. c – 6,90zł,

1. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego lub
przyczepy:
a) artykuły spożywcze – 23,30zł,
b) artykuły pozostałe – 32,30zł.
2. Przy sprzedaży z samochodu dostawczego lub
przyczepy:
a) artykuły spożywcze – 14,40zł,
b) kwiaty – 18,80zł,
c) artykuły pozostałe – 23,30zł,
3. Przy sprzedaży z samochodu osobowego (lub
przyczepki dwukołowej):
a) artykuły spożywcze – 10,70zł,
b) kwiaty – 15,90zł,
c) artykuły pozostałe – 18,70zł,

a) artykuły spożywcze – 8,60zł,
b) wyroby tytoniowe – 13,40zł,
c) kwiaty w okresie od 15 października do 15 listopada – 10,70zł,

e) rozsady, flance, nasiona – 3,10zł,
f)

krzewy i drzewka – 13,40zł,

g) artykuły pozostałe – 13,40zł,
5. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra:
a) artykuły spożywcze – 1,10zł,
b) kwiaty, rozsady, flance, nasiona – 1,10zł
c) artykuły pozostałe – 4,00zł,
6. Przy sprzedaży z ziemi (za każdy zajęty 1m2 powierzchni):
a) artykuły spożywcze – 2,80zł,
b) przed straganami, straganami typu "Szczęka"
i pawilonami – 2,50zł,
c) kwiaty w okresie od 15 października do 15 listopada – 6,00zł,
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d) kwiaty, poza okresem wskazanym w pkt. 6
lit. c – 1,70zł,

6. Przy sprzedaży okularów słonecznych w okresie
maj-październik (za jeden stojak) 7,10zł.

e) rozsady, flance, nasiona – 1,70zł,

7. Przy jednoczesnej sprzedaży artykułów przemysłowych, spożywczych i innych, opłatę targową
należy uiścić wg najwyższej stawki dla tych artykułów.

f)

krzewy i drzewka – 6,00zł,

g) artykuły pozostałe – 6,00zł.
7. Przy jednoczesnej sprzedaży artykułów przemysłowych, spożywczych i innych, opłatę targową
należy uiścić wg najwyższej stawki dla tych artykułów.

§ 3. Dzienna opłata targowa płatna jest w dniu
prowadzenia handlu.

8. W okresie od 1 stycznia do 31 marca opłata targowa wynosi 50% stawek określonych
w pkt. od 1 do 7 niniejszego paragrafu.

2. Pobór opłaty powierza się inkasentom: Pani
Elżbiecie Szczecińskiej i Panu Tadeuszowi Szczecińskiemu.

§ 2. Ustala się stawki dzienne opłaty targowej
w miejscach sprzedaży okolicznościowej oraz sprzedaży sezonowej na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą poza terenem targowiska określonego w § 1,
w następujących wysokościach:

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 10% pobranej opłaty w okresie od 1 kwietnia
do 31 grudnia, a w okresie od 1 stycznia do 31 marca w wysokości 20% pobranej opłaty.

1. Przy sprzedaży choinek w okresie świątecznym
tj. od 3 grudnia danego roku do 6 stycznia roku
następnego - za każdy zajęty 1m2 powierzchni –
7,30zł.
2. Przy sprzedaży zniczy, kwiatów, wieńców itp.
przed wejściami na cmentarze – za każdy zajęty
1m2 powierzchni – 7,30zł.
3. Przy sprzedaży w czasie festynów, kiermaszy,
giełd itp. (od 1 handlującego):
a) art. spożywcze – 10,40zł,
b) art. pozostałe – 10,70zł.
4. Przy sprzedaży w trakcie trwania Przystanku
Woodstock oraz pięć dni przed jego rozpoczęciem i trzy dni po jego zakończeniu:
a) do 5m2 zajmowanej powierzchni – 23,30zł,
b) za każdy następny 1m2 powierzchni od 5m2 –
4,70zł,

§ 4. 1. Opłata targowa pobierana jest w formie
inkasa.

4. Pobór opłaty targowej dokonuje się na blankietach wydanych przez Urząd Miasta stanowiących
druk ścisłego zarachowania.
§ 5. Zawiadomienie o wysokości opłaty targowej
należy wywiesić na widocznym miejscu na targowisku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XXXVII/275/09 Rady
Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 listopada 2009
roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty
targowej (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 130, poz. 1748).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz
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UCHWAŁA NR XLVI/368/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 18a, art. 19 ust. 1 lit. f) ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami),
uchwala się co następuje:

§ 1. Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na osobach fizycznych zamieszkałych na obszarze Miasta
Kostrzyn nad Odrą i posiadających psy.
§ 2. Stawka opłaty od posiadania psów wynosi
rocznie 29,00zł od jednego psa.
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§ 3. 1. Oprócz zwolnień przewidzianych
w art. 18a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 2:
a) od właścicieli szczeniąt do 12 tygodnia życia,
b) od właścicieli psów wziętych ze schroniska.
2. W celu uzyskania zwolnienia, o którym mowa
w § 3 ust. 1 lit. b), posiadacz psa winien okazać dokument potwierdzający ten fakt, wystawiony przez
administratora schroniska. Zwolnienie stosuje się
przez okres dwóch lat podatkowych poczynając od
roku, w którym osoba stała się posiadaczem psa.
§ 4. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty wygasa
z końcem roku, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie tego obowiązku.
2. Opłata od posiadania psów płatna jest do dnia
31 maja każdego roku lub w ciągu 14 dni od dnia
wejścia w posiadanie psa, bez wezwania do kasy lub
na rachunek Miasta Kostrzyn nad Odrą.
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3. Osoba, która weszła w posiadanie psa po dniu
30 czerwca roku podatkowego, uiszcza opłatę
w wysokości połowy stawki określonej w § 2.
§ 5. Do wymiaru, poboru i egzekucji opłaty
wprowadzonej niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy w sprawie wymiaru i egzekucji zobowiązań podatkowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XXXVII/277/09 Rady
Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 listopada 2009
roku w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 130, poz. 1750).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz
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UCHWAŁA NR XLVI/369/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 4 listopada 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 samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiany), art. 10 ust. 1, 2
i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613)
uchwala się co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie miasta wynoszą:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia
2000 roku włącznie:
a) powyżej 3,5 ton – do 5,5 tony włącznie –
729zł,
b) powyżej 5,5 tony – do 7 ton włącznie –
1.154zł,

c) powyżej 7 ton – do 9 ton włącznie – 1.189zł,
d) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.214 zł.
3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatkowe określone zostały w brzmieniu jak
w załączniku Nr 1 do uchwały.
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton –
wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2000
roku włącznie:
a) od 3,5 tony – do 5,5 tony włącznie – 1.336zł,

c) powyżej 7 ton – do 9 ton włącznie – 1.214zł,

b) powyżej 5,5 tony – do 9 ton włącznie –
1.579zł,

d) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.336zł.

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.698zł,

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej
12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia
2000 roku:
a) powyżej 3,5 ton – do 5,5 tony włącznie –
716zł,
b) powyżej 5,5 tony – do 7 ton włącznie –
1.068zł,

5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 tonwyprodukowanego po 31 grudnia 2000 roku:
a) od 3,5 tony – do 5,5 tony włącznie – 1.274zł,
b) powyżej 5,5 tony – do 9 ton włącznie –
1.517zł,
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c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.638zł.
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
– stawki podatkowe określone zostały
w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
7.

od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – wyprodukowane do dnia 31 grudnia 2000 roku
włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Poz. 1675
stały w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do
uchwały.

10. od autobusu wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 2000 roku włącznie, w zależności od
liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 20 miejsc – 425zł,
b) równej lub wyższej niż 20 miejsc – do
29 miejsc włącznie – 779zł,
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.698zł,
11. od autobusu wyprodukowanego po dniu
31 grudnia 2000 roku, w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:

a) od 7 ton – do 10 ton włącznie – 280zł,

a) mniejszej niż 20 miejsc – 401zł,

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton – 498zł.

b) równej lub wyższej niż 20 miejsc - do 29 miejsc
włącznie – 729zł,

8. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – wyprodukowane po dniu 31 grudnia 2000 roku, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton – do 10 ton włącznie – 267zł,
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton – 467zł.
9. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określone zo-

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.603zł,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXXVII/276/09 Rady
Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia 12 listopada
2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.(Dz. Urz. Woj.
Lub. Nr 130, poz. 1749).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/369/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 4 listopada 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

Stawki podatku (w złotych)
oś jezdna(osie jezdne) z zawieszenie pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
dwie osie
1214
1457
1978
2185
trzy osie
1214
1457
1978
2185
2550
2550

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1457
1978
2185
2428
1457
1978
2185
2428
2550
2677
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cztery osie i więcej
1978
2185
2428
2550
2610

25
27
29
31

2185
2428
2550
2857
2857

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/369/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 4 listopada 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
dwie osie
1762
1820
1943
2003
trzy osie
1943
2550

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1820
1881
2063
2209
2149
2857

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/369/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 4 listopada 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
jedna oś
547
606
729
dwie osie
606
729
1031
1579

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
606
729
850
729
1031
1556
2061
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trzy osie
1031
1457

38

1396
1820
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UCHWAŁA NR XLIII/249/10
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz
zwolnień z tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami: Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003r, Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 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 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U.
z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675),
oraz na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r.
Dz. U. Nr 95, poz. 613) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pszczew
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1m2 powierzchni 0,77zł,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 4,15zł,
3) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,24zł,
a) letniskowych od 1 m2 powierzchni 0,41zł.
2. Od budynków lub ich części :
1) mieszkalnych od 1m
0,58zł,

2

powierzchni użytkowej

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 19,55zł,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 9,70zł,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej 4,21zł,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 6,25zł,
a) letniskowych od 1m2 powierzchni użytkowej
7,06zł,
3. Od budowli:
1) służących do odprowadzania i oczyszczania
ścieków oraz wodociągów i przewodów sieci
rozdzielczej wody 0,01%,
2) pozostałych 2,00% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na cele działalności w zakresie pomocy
społecznej, kultury, kultury fizycznej, sportu
i rekreacji,
b) grunty, budynki lub ich części związane
z działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
2. Zwolnienie wymienione w ust. 1 lit a, b nie
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych z terenu wsi w drodze inkasa.
Inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso określa
uchwała Nr XXVII/216/01 Rady Gminy Pszczew
z dnia 1 marca 2001 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/185/09 Rady
Gminy Pszczew z dnia 3 grudnia 2009r. roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.

Poz. 1676, 1677

wództwa Lubuskiego, a ustalone w niej stawki
i zwolnienia obowiązują od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona
16 76

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

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LIV/367/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10
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:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
700,00zł,

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie:

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej:

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –
1.000,00zł,
c) c)powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.150,00zł.
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Poz. 1677

3. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.280,00zł.

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton:

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - 670,00 zł.

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
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7. autobusy w zależności od liczby miejsc:
a) do 30 miejsc – 1.080,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.480,00zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/251/2009 Rady
Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Skąpe (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego z 2009 roku Nr 136, poz. 1909).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011 roku oraz podlega poddaniu do wiadomości
publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Skąpe i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 1677
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UCHWAŁA NR LIV/368/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/250/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
„od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 20,00zł”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5,
art. 7 ust. 3, art. 20c 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:

7. W § 1 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 7,00zł”.

§ 1. W uchwale Nr XLII/250/2009 Rady Gminy
Skąpe z dnia 27 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Skąpe (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego z 2009 roku Nr 136, poz. 1908)
wprowadza się następujące zmiany:

8. W § 1 ust. 2 pkt 4) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„budynków gospodarczych - 4,40zł”.

1. W § 1 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

9. W § 1 ust. 2 pkt 4) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
powierzchni - 0,78zł, w tym:”,

„budynków letniskowych – 7,06zł”.
10. W § 1 ust. 2 pkt 4) lit. d) otrzymuje brzmienie:

„w zakresie kultury fizycznej i sportu - 0,35zł”.

„zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 – 7,00zł”.

3. W § 1 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

11. W § 1 ust. 2 pkt 4) lit. e) otrzymuje brzmienie:

„pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1ha powierzchni – 4,15zł”.

„zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,11zł”.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1) lit. a) otrzymuje brzmienie:

4. W § 1 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni –
0,40zł”.
5. W § 1 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„od 1m2 powierzchni
mieszkalnych – 0,65zł”.

użytkowej

budynków

6. W § 1 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011 roku oraz podlega poddaniu do wiadomości
publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Skąpe i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak
16 78
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UCHWAŁA NR LIV/369/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 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. 6 a 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. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące wzory deklaracji
i formularzy podatkowych stanowiące załączniki do
niniejszej uchwały:
1) Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
– załącznik Nr 1,
2) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 – załącznik Nr 2,
3) Deklaracja na podatek rolny DR-1 – załącznik
Nr 3,
4) Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 –
załącznik Nr 4,

5) Deklaracja na podatek leśny DL-1 – załącznik
Nr 5,
6) Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 –
załącznik Nr 6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/252/2009 Rady
Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie
określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2009r. Nr 136,
poz. 1910).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011 roku oraz podlega poddaniu do wiadomości
publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Skąpe i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV/369/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 4 listopada 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV/369/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 4 listopada 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 109

– 8261 –

Poz. 1679

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 109

– 8262 –

Poz. 1679

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 109

– 8263 –

Poz. 1679
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/369/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 4 listopada 2010 r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIV/369/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 4 listopada 2010r.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIV/369/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 4 listopada 2010r.
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIV/369/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 4 listopada 2010r.
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UCHWAŁA NR LXIV/131/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 4 listopada 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 samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), uchwala
się co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od środków
transportowych, które wynoszą rocznie:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton, jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton, jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

kowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
7) od autobusów, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Żagań
Nr XLIX/178/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Zdzisław Mirski
_______________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne.

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIV/131/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 4 listopada 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.
Lp.
1.
2.
3.

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

Stawka podatku w zł
664,00
1.062,00
1.274,00
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIV/131/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 4 listopada 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
Stawki podatku w złotych

Lp.

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

1.
12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

2.

3.

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoważne
Posiadających dwie osie
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
Posiadających trzy osie
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
Posiadających cztery osie i więcej
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.605,00
2.605,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/131/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 4 listopada 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton.
Lp.
1.

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

Stawka podatku w zł
1.487,00
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Województwa Lubuskiego Nr 109

– 8278 –

Poz. 1680
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIV/131/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 4 listopada 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton.
Stawki podatku w złotych

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita
w tonach

1.
nie mniej
niż 12
nie mniej
niż 18
nie mniej
niż 25
nie mniej
niż 31
powyżej 36

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

i mniej niż 18

1.880,00

1.880,00

i mniej niż 25

1.880,00

1.880,00

i mniej niż 31

1.880,00

1.880,00

do 36
włącznie

1.880,00

2.056,00

2.495,00
Posiadających trzy osie i więcej

2.
nie mniej
niż 12
powyżej 36
nie mniej
niż 40

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

do 36
włącznie
i mniej niż 40

2.495,00

1.880,00

1.880,00

2.495,00

2.495,00

2.495,00

2.660,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIV/131/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 4 listopada 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Lp.
1.

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

Stawka podatku w zł
1.274,00

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1680
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIV/131/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 4 listopada 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Stawki podatku w złotych

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita
w tonach

1.
nie mniej
niż 12
nie mniej
niż 18
nie mniej
niż 25
powyżej 36

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

i mniej niż 18

1.487,00

1.487,00

i mniej niż 25

1.487,00

1.487,00

do 36
włącznie

1.487,00

1.487,00

1.922,00
Posiadających dwie osie

2.
nie mniej
niż 12
nie mniej
niż 28
nie mniej
niż 33
powyżej 36
nie mniej
niż 38

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

1.922,00

i mniej niż 28

1.487,00

1.487,00

i mniej niż 33

1.487,00

1.487,00

1.487,00

1.487,00

1.922,00

1.922,00

1.922,00

1.922,00

do 36
włącznie
i mniej niż 38

3.

Posiadających trzy osie i więcej
nie mniej
niż 12
powyżej 36
nie mniej
niż 38

do 36
włącznie
i mniej niż 38

1.487,00

1.487,00

1.922,00

1.922,00

1.922,00

1.922,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXIV/131/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 4 listopada 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych dla autobusów.
Lp.
1.
2.
16 80

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

Stawka podatku w zł
1.487,00
1.922,00
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Poz. 1681

1681
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UCHWAŁA NR LXIV/132/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
deklaracji na podatek od nieruchomości, wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, a także
wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682
z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:

1) Uchwała Nr XXV/90/2004 Rady Miasta Żagań
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, deklaracji
na podatek od nieruchomości, wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny,
a także wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

§ 1. 1. Określa się wzory formularzy: informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji
o lasach, deklaracji na podatek leśny, informacji
o gruntach i deklaracji na podatek rolny oraz wzory
załączników do tych informacji i deklaracji.

2) Uchwała Nr XXXVIII/120/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2005r. zmieniająca
uchwałę Nr XXV/90/2004 Rady Miasta Żagania
z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, deklaracji na
podatek od nieruchomości, wzorów informacji
o lasach i deklaracji na podatek leśny, a także
wzorów informacji o gruntach i deklaracji na
podatek rolny.

2. Wzory formularzy informacji i deklaracji stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

Załącznik Nr 1 - Informacja o nieruchomościach
i obiektach budowlanych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej wzory formularzy obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Załącznik Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.
Załącznik Nr 3 - Dane o nieruchomościach
i obiektach budowlanych.
Załącznik Nr 4 - Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomości.
Załącznik Nr 5 - Informacja o lasach.
Załącznik Nr 6 - Deklaracja na podatek leśny.
Załącznik Nr 7 - Dane o nieruchomościach leśnych.
Załącznik Nr 8 - Informacja o gruntach.
Załącznik Nr 9 - Deklaracja na podatek rolny.
Załącznik Nr 10 - Dane o nieruchomościach rolnych.
§ 2. Z dniem 31 grudnia 2010 roku tracą moc :

Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
_____________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIV/132/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 4 listopada 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIV/132/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 4 listopada 2010r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/132/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 4 listopada 2010r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIV/132/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 4 listopada 2010r.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIV/132/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 4 listopada 2010r.
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Załącznik Nr 7
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Rady Miasta Żagań
z dnia 4 listopada 2010r.
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Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXIV/132/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 4 listopada 2010r.
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Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXIV/132/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 4 listopada 2010 r.
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Poz. 1681
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Poz. 1681
Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXIV/132/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 4 listopada 2010r.

681
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Poz. 1682, 1683

1682
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UCHWAŁA NR XXXII/298/10
RADY GMINY ŻARY
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na obszarze
Gminy Żary 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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.

§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę
skupu żyta, określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym, przyjmowaną
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Żary do kwoty 34,00zł za 1dt.

Przewodniczący Rady
Marian Peszek

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 roku.
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UCHWAŁA NR XXXII/299/10
RADY GMINY ŻARY
z dnia 4 listopada 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia
wysokości ich wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami),
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października
2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze
zmianami) uchwala się, co następuje:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sołectwo
Biedrzychowice
Bieniów
Bogumiłów - Janików
Drozdów - Rusocice
Drożków
Grabik
Kadłubia
Lubanice
Lubomyśl
Łaz
Łukawy
Marszów

§ 1. W uchwale Nr XVII/174/08 Rady Gminy Żary
z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2009r. Nr 4, poz. 148) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na inkasentów podatków określonych
w ust. 1 wyznacza się sołtysów poszczególnych
sołectw:

Nazwisko i imię sołtysa (inkasenta)
Ostrowski Tadeusz
Jankiewicz Gerard
Wasilewski Adrian
Wasiukiewicz Krzysztof
Józieńko Bronisław
Flaga Czesław
Błaszkiewicz Jarosław
Sadowy Stanisław
Jurec Genowefa
Śrutwa Teresa
Głowicki Tadeusz
Gardzijewska Grażyna

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 109
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

– 8306 –

Poz. 1683, 1684

Miłowice
Mirostowice Dolne
Mirostowice Górne
Olbrachtów
Olszyniec
Rościce
Sieniawa Żarska
Siodło
Stawnik
Surowa
Włostów - Dąbrowiec
Złotnik

Sałandziak HeNryka
Witka Zbigniew
Peszek Marian
Gajda Jan
Wojciechowski Ryszard
Rożkowski Mariusz
Sługocka Ewa
Kasprów Leszek
Handzlik Stanisław
Perczyński Stanisław
Bury Stanisław
Kuczak Albin

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Peszek
16 83
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UCHWAŁA NR XXXII/300/10
RADY GMINY ŻARY
z dnia 4 listopada 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości, zwolnień i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od
posiadania psów, opłaty targowej na terenie gminy Żary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3,
art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. "a" i "f" oraz pkt 2
i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

zwolnień i zasad poboru podatku od nieruchomości,
opłaty od posiadania psów, opłaty targowej na terenie Gminy Żary (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 99,
poz. 1467) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze
inkasa. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:”

§ 1. W uchwale Nr XXXI/284/10 Rady Gminy Żary z dnia 30 września 2010r. w sprawie wysokości,
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nazwa sołectwa
Biedrzychowice
Bieniów
Bogumiłów - Janików
Drozdów - Rusocice
Drożków
Grabik
Kadłubia
Lubanice
Lubomyśl
Łaz
Łukawy
Marszów
Miłowice
Mirostowice Dolne
Mirostowice Górne
Olbrachtów
Olszyniec

Nazwisko i imię sołtysa (inkasenta)
Ostrowski Tadeusz
Jankiewicz Gerard
Wasilewski Adrian
Wasiukiewicz Krzysztof
Józieńko Bronisław
Flaga Czesław
Błaszkiewicz Iwona
Sadowy Stanisław
Jurec Genowefa
Śrutwa Teresa
Głowicki Tadeusz
Gardzijewska Grażyna
Sałandziak HeNryka
Witka Zbigniew
Peszek Marian
Gajda Jan
Wojciechowski Ryszard

Dziennik Urzędowy
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Rościce
Sieniawa Żarska
Siodło
Stawnik
Surowa
Włostów - Dąbrowiec
Złotnik

Poz. 1684, 1685
Rożkowski Mariusz
Sługocka Ewa
Kasprów Leszek
Handzlik Stanisław
Perczyński Stanisław
Bury Stanisław
Kuczak Albin

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Peszek
16 84
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UCHWAŁA NR XXXIX/279/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;
Nr 214, poz .1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055;
Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420) oraz art. 5 ust. 1, 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613.
Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r .
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 584, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458,
M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, M. P.
z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813, M. P.
z 2008r. Nr 59, poz. 531, Nr 78, poz. 692) w związku
z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca

2010r w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r (M. P. z 2010r Nr 55,
poz. 755) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/269/10 Rady Gminy
Łagów z dnia 30 września 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w roku 2011 w § 1 ust. 2 lit c skreśla sie zapis „polegającej na świadczeniu usług".
§ 2.
Pozostałe
postanowienia
Nr XXXVIII/269/10 pozostają bez zmian.

uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łagów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Czesław Kalbarczyk
16 85
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UCHWAŁA NR XL/203/2010
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, z późn. zm.1) oraz
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jedn. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa
miejscowego stanowionych przez Radę Gminy
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji i podmiotów.
§ 2. W konsultacjach projektów uchwał, o których mowa w § 1, mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Niegosławice, zwane dalej "organizacjami".
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania od uprawnionych organizacji opinii i uwag
do projektów uchwał Rady, przygotowanych w trybie i na zasadach określonych w Statucie Gminy.
§ 4. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać:
1) przedmiot i cel konsultacji;
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, który nie może być krótszy niż 7 dni;
3) sposób przeprowadzenia konsultacji;
4) osobę odpowiedzialną
konsultacji.

za

przeprowadzenie

§ 5. 1. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie
na piśmie przez uprawnione organizacje opinii
i uwag w sprawie poddanej konsultacjom drogą
pocztową lub elektroniczną, na adres wskazany
w ogłoszeniu, albo bezpośrednio w kancelarii Urzędu Gminy.
2. W razie potrzeby, konsultacje mogą odbyć się
w formie bezpośredniego spotkania przedstawicieli
Urzędu Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej
z zainteresowanymi organizacjami. Ze spotkania
sporządza się protokół zawierający w szczególności:

datę spotkania, wykaz osób uczestniczących,
przedmiot konsultacji oraz ich wyniki.
3. O wyborze sposobu przeprowadzania konsultacji decyduje Wójt.
§ 6. 1. Informację o poddaniu projektu uchwały
Rady Gminy pod konsultacje oraz o sposobie i terminie ich przeprowadzania zamieszcza się na stronie
internetowej Gminy Niegosławice oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
2. Projekt uchwały poddanej konsultacjom zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Niegosławice oraz udostępnia w Urzędzie Gminy Niegosławice.
§ 7. 1. Uprawnionym organizacjom przysługuje
prawo zgłoszenia opinii i uwag do projektu uchwały
na piśmie, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie
opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych
w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji albo rezygnację z przysługującego organizacji prawa do
przedstawienia swojego stanowiska.
§ 8. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz
ich wynik. Informację zatwierdzoną przez Wójta,
dołącza się do projektu uchwały w celu przedłożenia
pod obrady Rady Gminy.
2. Informację o wynikach konsultacji podaje się,
niezwłocznie po jej sporządzeniu, do publicznej wiadomości w sposób określony w § 6 ust. 1 niniejszej
uchwały.
§ 9. 1. Konsultacje uważa się za ważne bez
względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy
a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Kocik
16 86
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UCHWAŁA NR XL/206/2010
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 5 listopada 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na
podatek od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 19,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,00zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

§ 1. W uchwale Nr XXX/160/2009 Rady Gminy
w Niegosławicach z dnia 2 grudnia 2009 roku
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 140, poz. 2016) wprowadza się następujące zmiany:

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,90zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Określa się wysokość rocznych stawek podatku
od nieruchomości:

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 2,50zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

1) od gruntów:
a) związanych 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 – 3,50zł od
1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,26zł od 1m2 powierzchni,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7”.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają
bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 roku.

2) od budynków lub ich części:

Przewodniczący Rady
Leszek Kocik

2

a) mieszkalnych – 0,64zł od 1m powierzchni
użytkowej,

16 8 7
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UCHWAŁA NR XXXVII/237/2010
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Siedlisko:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwali-

Dziennik Urzędowy
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fikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,68zł od 1m2 powierzchni,

tom w użytkowanie, użytkowanie wieczyste,
dzierżawę, najem, użyczenie albo nie zostały
objęte w bezumowne posiadanie;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł
od 1ha powierzchni,

2) grunty i budynki lub ich części, które służą wyłącznie do realizacji zadań w zakresie: oświaty,
kultury, sportu, rekreacji, opieki społecznej
z wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów wynajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15zł od 1m2 powierzchni

3) grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
w zakresie dostawy wody i oczyszczania ścieków wykorzystywanych do realizacji zadań
w zakresie gospodarki komunalnej;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,57zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,53 od 1m2 powierzchni użytkowej,
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 udzielenia świadczeń
zdrowotnych – 4,27zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

Poz. 1688, 1689

4) grunty, budynki lub ich części wykorzystane na
zadania w zakresie ochrony przeciw pożarowej
i na potrzeby związane z utrzymaniem porządku
i bezpieczeństwa publicznego;
5) grunty, budynki i budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą w zakresie
funkcjonowania cmentarzy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/185/2009 z dnia
28 października 2009r. sprawie określenia wysokości
stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,82zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku.

§ 2. Oprócz zwolnień ustawowych zwalnia się
z podatku od nieruchomości:

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Chilicka
16 88

1) grunty i budynki lub ich części stanowiące mienie komunalne nie przekazane innym podmio-

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

1689
16 89

UCHWAŁA NR LI/322/2010
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczeń podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku z podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
Rada Gminy w Słońsku uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się z kwoty 37,64zł za 1dt. do kwoty
34,10zł za 1dt. średnią cenę skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku (Monitor
Polski Nr 76, poz. 960) przyjmowaną jako podstawę

do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy
Słońsk na 2011 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słońsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz
16 89
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UCHWAŁA NR LI/323/2010
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy
w Słońsku uchwala co następuje:
§ 1. Określa się na terenie Gminy Słońsk stawki
podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

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. Niezależnie od 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:
a) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1m2 powierzchni – 0,67zł,

b) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa publicznego, działalności kulturalnej oraz działalności w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1ha
powierzchni – 4,15zł,

c) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na
prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz
budowle wykorzystywane w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni – 0,15zł,
2) od budynków:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej
– 0,51zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni
użytkowej - 15,70zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1m2 powierzchni
użytkowej – 9,82zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej
– 4,27zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,60zł,

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/240/2009 Rady Gminy Słońsk w sprawie określenia wysokości
stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 132,
poz. 1795 z 2009r.) oraz uchwała Nr XXXIX/253/2009
Rady Gminy Słońsk z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość
stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
(Dz. Urz. Województw Lubuskiego Nr 148, poz. 2153
z 2009r.).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słońsk.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz
16 90
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UCHWAŁA NR LI/324/2010
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 10 ust. 1, 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada
Gminy Słońsk uchwala, co następuje:

1.
2.
3.
4

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

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

mniej niż

12
15

15

12
15

25

12
31

31

stawka podatku
(w złotych)
618,00
773,00
1030,00
1236,00

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

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
dwie osie
1339,00
1648,00
trzy osie
1648,00
1854,00
cztery osie i więcej
1854,00
2060,00

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

1

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:

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

Lp.

Lp.

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

1545,00
1648,00
1751,00
1854,00
2555,00
2555,00

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:

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

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

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

stawka podatku
(w złotych)
1442,00

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
31

31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zwieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
dwie osie
1494,00
1751,00
trzy osie
1854,00
2266,00

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-

Lp.
1.
2.

Poz. 1691

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1648,00
2019,00
1875,00
2658,00

ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

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

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoLiczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
25

25

12
38

38

12
38

38

stawka podatku
(w złotych)
310,00
515,00

ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zwieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
jedna oś
1030,00
1271,00
dwie osie
1339,00
1648,00
trzy osie
1339,00
1874,00

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1236,00
1271,00
1442,00
1772,00
1442,00
1874,00

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

Lp

autobusy - ilość miejsc do siedzenia

1.
2.

mniej niż 30 miejsc
równej lub wyższej niż 30 miejsc

stawka podatku
(w złotych)
1236,00
1339,00
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§ 2. Poza zwolnieniami określonymi w art. 12
ust. 1 zwalnia się od podatku od środków transportowych:
a) autobusy wykorzystywane
przewozów szkolnych,

wyłącznie

do

b) środki transportu używane do odsysania zanieczyszczeń kanalizacyjnych, spustów ulicznych i studzienek oraz usuwania nieczystości
płynnych z kanałów i zbiorników.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słońsk.
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podatków od środków transportowych (Dz. Urz.
Województwa Lubuskiego Nr 132, poz. 1796
z 2009r.), uchwała Nr XXXIX/254/2009 Rady Gminy
Słońsk z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany
uchwały określającej wysokość stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 148,
poz. 2154 z 2009r.).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/241/2009 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień od
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UCHWAŁA NR LI/327/2010
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach
pomocy de minimis
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 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 w Słońsku uchwala co następuje:
§ 1. 1. W celu wspierania przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji wprowadza się na
okres 2 lat zwolnienia w podatku od nieruchomości,
zwanego dalej „podatkiem”, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Przez nowe inwestycje, o których mowa
w ust. 1, rozumie się nowo wzniesione na podstawie
pozwolenia na budowę budynki i budowle, w których jest prowadzona działalność gospodarcza.
3. Przez nowe inwestycje, o których mowa
w ust. 1, rozumie się nowo wzniesione na podstawie
pozwolenia na budowę budynki i budowle, w których jest prowadzona działalność gospodarcza.
4. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
związane z inwestycją określoną w ust. 3 dotyczy
tylko tej części, która została przebudowana lub
nadbudowana.

3) naruszenia obowiązków w § 3 ust. 1 niniejszej
uchwały, od dnia niedopełnienia obowiązku,
4) podania nieprawdziwych danych, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania
zwolnień – za cały okres, przez jaki przedsiębiorca korzystał ze zwolnień,
5) zbycia nieruchomości, zmiany właściciela,
przekształcenia i podziału istniejącego podmiotu gospodarczego w okresie objętym zwolnieniem, z dniem zbycia, zmiany, przekształcenia
i podziału,
6) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
w okresie
objętym
zwolnieniem,
z dniem zaprzestania prowadzenia działalności
gospodarczej,
7) powstania zaległości w zapłacie zobowiązań
publicznoprawnych w stosunku do Gminy
Słońsk, z dniem powstania zaległości,

5. Warunkiem uzyskania zwolnienia w podatku
od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, jest
utworzenie co najmniej pięciu nowych miejsc pracy
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

8) nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez pracowników Urzędu Gminy Słońsk,
działających z upoważnienia Wójta Gminy
Słońsk, której przedmiotem będzie sprawdzenie
istnienia kryteriów udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości lub odmowy udzielenia dodatkowych informacji niezbędnych do jej
monitorowania,

§ 2. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnień
w przypadku:

9) zlikwidowania któregokolwiek z miejsc pracy,
o jakich mowa w § 1 ust. 5.

1) postawienia w stan likwidacji, z dniem jej ogłoszenia,

2. W przypadku utraty prawa do zwolnień określonych w § 2 ust. 4 i 8 przedsiębiorca zobowiązany
jest do zwrotu całej nienależnie otrzymanej pomocy
w postaci zwolnień w podatku od nieruchomości

2) ogłoszenia upadłości , z dniem jej ogłoszenia,
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w terminie 15 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o utracie zwolnienia, wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych liczonymi
od dnia otrzymania zwolnienia.
§ 3. 1. Przez okres obowiązywania zwolnień od
podatku od nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany jest do składania organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z zapłatą podatków oraz
oświadczenia o utrzymywaniu miejsc pracy, o których mowa w § 1 ust. 5 - do 31 stycznia i 30 lipca
każdego roku podatkowego.
2. W przypadku postawienia przedsiębiorcy
w stan likwidacji, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, podatnik zobowiązany jest do złożenia informacji
o tym fakcie w terminie 7 dni od jego zaistnienia.
§ 4. 1. Podstawą przyznania zwolnień określonych w § 1 jest pisemny wniosek przedsiębiorcy, do
którego należy załączyć:
zestawienie kosztów nakładów na inwestycję potwierdzonych ewidencją środków
trwałych,
pozwolenie na budowę lub zgłoszenie
właściwemu organowi budowlanemu,
pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu lub zawiadomienie o oddaniu do użytkowania, wydane przez właściwy organ,
oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec Gminy Słońsk,
potwierdzenie wpisu do odpowiedniego
rejestru działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
zgłoszenie obowiązku podatkowego, wynikającego z ustaw podatkowych,
zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z zapłatą podatków,
oświadczenie o nowoutworzonych miejscach pracy,
rachunek zysków i strat,
informację o posiadaniu zaległości w zakresie zobowiązań publiczno-prawnych,
bilans i rachunek przepływów pieniężnych
za ostatni rok obrotowy,
wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de

Poz. 1692
minimis” stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,
poz. 311).

2. Zwolnienie od podatku, o którym mowa
w § 1 następuje od 1 stycznia roku następującego
po roku, w którym oddano inwestycje do użytkowania.
§ 5. 1. Zwolnienie od podatku określone w § 1
będzie przyznane, jeśli oddanie do użytkowania wybudowanego obiektu lub zawiadomienie o oddaniu
do użytkowania, wydane przez właściwy organ nastąpiło po dniu 1 stycznia 2010r.
2. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia od podatku określonego w § 1 nie
później niż w terminie 12 miesięcy od dnia oddania
do użytkowania wybudowanego obiektu.
§ 6. 1. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej
uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielenie
następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji /WE/ Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006r. w sprawie zastosowania art. 87
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379/5
z dnia 28 grudnia 2006r.).
2. Podmiot prowadzący działalność może uzyskać pomoc, o której mowa w § 1, jeżeli wartość tej
pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de
minimis, otrzymanej przez niego w okresie kolejnych trzech lat kalendarzowych, (czyli pod uwagę
bierze się wartość pomocy de minimis udzielonej
przedsiębiorcy w bieżącym roku kalendarzowym
oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych), nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro a w odniesieniu do podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu
drogowego 100 tys. euro. Pomoc nie może być
udzielana przedsiębiorcy w okolicznościach określonych w art. 1 ust. 1 rozporządzeniu Komisji WE
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu
do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz.
UE L Nr 379/5 z dnia 28 grudnia 2006r.)
3. Przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie
niniejszej uchwały zobowiązany jest do dnia
31 marca każdego roku kalendarzowego przedłożyć
bez wezwania organowi podatkowemu dokumenty
dotyczące sytuacji przedsiębiorcy wg stanu faktycznego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,
jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 109

– 8316 –

Poz. 1692, 1693

2) rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy,

5) bilans i rachunek przepływów pieniężnych za
ostatni rok obrotowy.

3) informację o posiadaniu zaległości w zakresie
zobowiązań publicznoprawnych,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słońsk.

4) wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” stanowiący załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.
Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz
16 92
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UCHWAŁA NR LIX/418/10
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, udzielenia zwolnień oraz określenia
wzorów formularzy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 5 ust. 1, 2, 3, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613)
uchwala sie co następuje:
§ 1. 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części – 0,66zł;
2) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej :
a) na terenie miasta – 18,22zł,
b) na terenie wiejskim – 17,30zł,
3) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,34zł,
4) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części:
a) od budynków letniskowych lub ich części –
7,06zł,
b) od pozostałych budynków lub ich części
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego na terenie miasta – 4,78zł,
c) od pozostałych budynków lub ich części
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego na terenie wiejskim – 3,76zł,
5) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
4,26zł,
6) od rurociągów i przewodów sieci przesyłowej
i rozdzielczej wody , od budowli służących do
odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1,0%
wartości,
7) od budowli pozostałych – 2,0% wartości,
8) od 1m2 powierzchni gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
a) na terenie miasta – 0,63zł,
b) na terenie wiejskim – 0,51zł,
9) od gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł
od 1ha powierzchni,
b) od 1m2 powierzchni gruntów przeznaczonych
pod budownictwo letniskowe lub używanych
na te cele – 0,41zł,
c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego –
0,25zł.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
rurociągi i przewody sieci przesyłowej i rozdzielczej
wody ,budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków położone na terenie wiejskim.
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§ 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz
spółki niemające osobowości prawnej, jednostki
organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych
Skarbu Państwa a także jednostki organizacyjne
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomości według wzoru formularza DN-1 stanowiącego załącznik
Nr 1 do uchwały.
§ 4. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informację o nieruchomości
i obiektach budowlanych według wzoru formularza
IN-1 stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 5. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz
spółki niemające osobowości prawnej, jednostki
organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych
Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz
osoby fizyczne składają dane o nieruchomościach
według wzoru formularza ZN-1/A stanowiącego
załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 6. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz
spółki niemające osobowości prawnej, jednostki
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organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych
Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz
osoby fizyczne składają dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, według wzoru formularza ZN-1/B stanowiącego załącznik Nr 4
do uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 8. Z dniem 31 grudnia 2010 roku traci moc
uchwała Nr XLVII/334/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od
nieruchomości , udzielenia zwolnień oraz określenia
wzorów formularzy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia
2011 roku.
Przewodnicząca Rady
Elżbieta Łabędź
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIX/418/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 5 listopada 2010r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr LIX/418/10
Rady Miejskiej
Strzelcach Krajeńskich
dnia 5 listopada 2010 roku

IN-1
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

w
z

3. Rok

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

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

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

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

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

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

1. informacja składana po raz pierwszy

 2. korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc – rok)

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

1. właściciel, użytkownik , posiadacz

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

lub dzierżawca

D. DANE PODATNIKA
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Nazwisko
8. Pierwsze imię, drugie imię
9. Identyfikator REGON

9.a Identyfikator PKD/EKD

10. Numer PESEL

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

12. Imię ojca

13. Imię matki

13.a. Telefon kontaktowy

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA
14. Kraj

17. Gmina

15. Województwo

16. Powiat

18. Ulica

21. Miejscowość

19. Nr domu

22. Kod pocztowy

20. Nr lokalu

23. Poczta

D.3 ADRES DO KORESPONDENCJI²
24. a.Kraj
27.a. Gmina
31.a. Miejscowość

25.a. Województwo

26.a. Powiat

28.a. Ulica

29.a. Nr domu

32.a. Kod pocztowy

33.a. Poczta

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

34.

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

35.

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

36.
ha

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

37.
m²
38.
m²

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

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

- ogółem

39.
m2

- od 1,40 do 2,20 m

40.

w tym

m2

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

41.
m2
42.
m2

- od 1,40 do 2,20 m

43.

w tym

m2

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

m2
45.
m2

- od 1,40 do 2,20 m

46.
m2

- powyżej 2,20 m

47.
m2

w tym
kondygnacji
o wysokości:

44.

4. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem
- od 1,40 do 2,20 m

48.
m2
49.

w tym

m2

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

50.
m2
51.
m2
52.

w tym

m2

kondygnacji - powyżej 2,20 m
o wysokości:
6.Powierzchnia użytkowa budynków letniskowych lub ich części ogółem
- od 1,40 do 2,20 m
w tym
kondygnacji - powyżej 2,20 m
o wysokości:
7. Pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – ogółem teren miasta (budynki gospodarcze, garaże itp.)
- od 1,40 do 2,20 m
w tym
kondygnacji - powyżej 2,20 m
o wysokości:
8. Pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – ogółem teren wiejski (budynki gospodarcze, garaże itp.)

53.
m2
54.
m2
55.
m2
56.
m2
57.
m2
58.
m2
59.
m2
60.
m2

- od 1,40 do 2,20 m

61.

- powyżej 2,20 m

62.

w tym
kondygnacji
o wysokości:

m2
m2

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

63.
zł
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2.Budowle pozostałe

64.
zł

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

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

 tak

 nie

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczy67. Imię
68. Nazwisko
wistością.
69. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok)

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

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
71. Uwagi organu podatkowego

72. Data (dzień - miesiąc - rok)

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

73. Podpis przyjmującego formularz
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UCHWAŁA NR LIX/419/10
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 5 listopada 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 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010
roku Nr 95, poz. 613 ) uchwala się, co następuje:

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2010 roku traci moc
uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr XLVI/325/09 z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia
2011 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Łabędź
Załącznik
do uchwały Nr LIX/419/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 5 listopada 2010r.

Wysokość rocznych stawek podatku do jednego środka transportowego
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
670,00zł,

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton oraz
w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia
a) w przypadku dwóch osi:

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1159,00zł,
c) powyżej 9 ton 1401,00zł.
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż

mniej niż

12
13
14
15
18

13
14
15
18

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna /osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
1585,00
1706,00
1828,00
1949,00
2069,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1643,00
1770,00
1890,00
2006,00
2132,00

b) w przypadku trzech osi:
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
15
17
19

15
17
19
21

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna /osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
1585,00
1828,00
1949,00
2075,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1643,00
1890,00
2006,00
2132,00
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2191,00
2318,00
2375,00
2560,00

2260,00
2375,00
2491,00
2612,00

c) w przypadku czterech osi i więcej:
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż

mniej niż

12
23
25
27
29
31

23
25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna /osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
1949,00
2318,00
2433,00
2553,00
2670,00
2733,00

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1216,00zł,

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
2191,00
2375,00
2497,00
2612,00
2840,00
2850,00

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
a) w przypadku dwóch osi:

b) powyżej 5,5 tonu do 9 ton włącznie 1458,00zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1643,00zł.
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31
36
40

18
25
31
36
40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
1706,00
1828,00
1949,00
2069,00
2180,00
2239,00

Inne systemy Zawieszenia osi
jezdnych
1770,00
1890,00
2012,00
2180,00
2205,00
2295,00

b) w przypadku trzech osi:
Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach )
Nie mniej niż

mniej niż

12
36

36
40

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna /osie jezdne / z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
1949,00
2069,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
2040,00
2132,00
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2433,00

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 395,00zł.

2857,00

kowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) w przypadku jednej osi:

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całDopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
28

18
25
28

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
485,00
611,00
732,00
796,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
554,00
668,00
796,00
801,00

b) w przypadku dwóch osi:
Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/
przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
23
28
33
38

23
28
33
38

Stawka podatku w (w złotych)
Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
668,00
732,00
853,00
1008,00
1366,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
732,00
796,00
1008,00
1545,00
2018,00

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

mniej niż

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
830,00
1129,00

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1458,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1949,00zł.

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1129,00
1545,00

8. Dla pojazdów, o których mowa w pkt 1, 3, 5 i 7
obniża się stawkę podatku:
a) rok produkcji 1992 i lata następne o 10%.
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UCHWAŁA NR LIX/420/10
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku do
wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984
roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136,
poz. 969 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Obniża się ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku
do kwoty 37,00zł za 1dt żyta.
§ 2. Obniżona cena żyta wymieniona w § 1 stanowi podstawę do dokonania wymiaru podatku
rolnego w 2011 roku na obszarze miasta i gminy
Strzelce Krajeńskie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 4. Z dniem 31 grudnia 2010 roku traci moc
uchwała Nr XLVI/326/09 Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku do
wymiaru podatku rolnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Elżbieta Łabędź
16 95
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UCHWAŁA NR LIX/421/10
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty miejscowej w miejscowości
Długie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19 pkt 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95,
poz. 613) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/14/2002 Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 grudnia 2002
roku w prawie ustalenia dziennych stawek opłaty
miejscowej w miejscowości Długie, wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

kwot do budżetu gminy Strzelce Krajeńskie
w terminie do 30 września każdego roku.”
2) § 4. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. ust. 2. Wynagrodzenie o którym mowa
w ust. 1 wypłacane jest z budżetu gminy w terminie do dnia 30 października danego roku."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

„§ 3. ust. 4. Pobierający opłatę miejscową zobowiązani są do odprowadzenia zainkasowanych

Przewodniczący Rady
Elżbieta Łabędź
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UCHWAŁA NR XLV/371/2010
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
Rada Miejska w Szlichtyngowej uchwala, co następuje:

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej
– 4,27zł,
e) pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego –
3,92zł,

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości:
1) od gruntów:

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1m2 powierzchni – 0,80zł,

a) wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności
w wodę oraz służących do odprowadzania
i oczyszczania ścieków – 1% od wartości
określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3
i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
powierzchni – 4,15zł,
c) pozostałych od 1m2 powierzchni w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26zł,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej
– 0,58zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni
użytkowej – 21,05zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1m2 powierzchni
użytkowej – 9,82zł,

b) pozostałych – 2% od wartości określonej jak
wyżej.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/273/2009 Rady
Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada
2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Adam Fałda
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UCHWAŁA NR XLV/372/2010
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w Szlichtyngowej
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a)
grunty, budowle, budynki lub ich części
związane z procesem odbioru ścieków
oraz procesem poboru, uzdatniania wody
i zaopatrzenia odbiorców w wodę oraz
grunty przeznaczone na cmentarze,
grunty, budynki lub ich części zajęte na
prowadzenie
działalności
kulturalnej
i sportowej, która nie stanowi działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie pomocy
społecznej,
b) strychy.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/274/2009 Rady
Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada
2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej zwolnienia
obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Adam Fałda
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UCHWAŁA NR XLV/373/2010
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 5 listopada 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 samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w Szlichtyngowej
uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie gminy wynoszą rocznie:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 4,5 tony włącznie –
655,00zł,

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie –
689,00zł,
c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie –
879,00zł,
d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie – 998,00zł,
e) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1331,00zł.
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:
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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

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna/ osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym uznanym za równoważnie
Dwie osie
1184,00
1218,00
1485,00
1784,00
Trzy osie
1218,00
1331,00
1609,00
1772,00
2163,00
2163,00
Cztery osie i więcej
2163,00
1783,00
2186,00
2791,00
2791,00

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3, 5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1236,00zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –
1355,00zł,
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

5.

Poz. 1699

Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

1184,00
1218,00
1485,00
1784,00
1218,00
1331,00
1609,00
1772,00
2163,00
2163,00
2163,00
1783,00
2186,00
2791,00
2791,00

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1688,00zł.
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton:

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna / osie jezdne
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym na równoważne
Dwie osie
1735,00
2157,00
2157,00
2157,00
Trzy osie
2157,00
2157,00

od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton a poniżej 12 ton – 476,00zł.

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1973,00
2157,00
2157,00
2157,00
2157,00
2157,00

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

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

Mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Poz. 1699, 1700

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna / osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
476,00
535,00
535,00
Dwie osie
655,00
731,00
1011,00
1734,00
Trzy osie
805,00
1121,00

7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1706,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2157,00zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/275/2009 Rady
Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada
2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
476,00
535,00
668,00
595,00
1011,00
1706,00
2021,00
1121,00
1523,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Adam Fałda
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UCHWAŁA NR XXXVIII/213/2010
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5
ust. 1 i 4, art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,38zł 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 – 0,13zł od 1m² powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,63zł od 1m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,21zł od 1m² powierzchni użytkowej,
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 udzielania świadczeń
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zdrowotnych – 1,64zł od 1m² powierzchni
użytkowej,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego – 3,53zł od 1m² powierzchni
użytkowej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/166/09 Rady
Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 listopada 2009r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 2011 roku.
Uchwała podlega podaniu do wiadomości na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebiechów.

§ 2. Oprócz zwolnień wymienionych w art. 7
ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle lub ich części oraz grunty
zajęte na potrzeby działalności ochrony przeciwpożarowej oraz związane z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Okińczyc
170 0
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UCHWAŁA NR LVII/438/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591; ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420, 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 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.: Dz. U. z 2010r.
Nr 96, poz. 620), w związku 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)
oraz z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia

11 października 2010r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2011r.,
uchwala się co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie Gminy rocznie wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 474zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 591zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 821zł.
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatkowe określa poniższa tabela:
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Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach
Nie mniej niż

Mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1206
1274
1341
1404
Trzy osie
1325
1413
1503
1594
1683
1773
Cztery osie i więcej
2417
2507
2597
2696
2725

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton –
943zł.

Mniej niż

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1241
1307
1374
1412
1369
1458
1549
1639
|
1779
1779
2462
2552
2619
2767
2767

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatkowe określa poniższa tabela:

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

Poz. 1701

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

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie
12

18

1914

1960

18

25

2005

2050

25

31

2095

2138

2105

2158

2147

2105

2725

2792

31
Trzy osie
12

40

40
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego –
413 zł.

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa poniższa tabela:
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku w złotych
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem uznanym za równoważne
Jedna oś
531
576
623
Dwie osie
1447
1534
1621
1910
Trzy osie
1283
1411

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie 689zł,
b) od 16 miejsc do 29 miejsc 1 382zł,
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 726zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
554
599
632
1490
1577
1666
1917
1346
1445

określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w roku 2010 (Dz. Urz. Woj. Lubus.
z 2009r. Nr 132, poz. 1766).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/316/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie
170 1
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UCHWAŁA NR LVII/439
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/421/10 z dnia 11 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty
targowej, określenia zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: 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. 19 pkt 1a, 2 i 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 ze zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620)

w związku z Obwieszczeniem 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. W uchwale Nr LVI/421/10 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 11 października 2010r. w sprawie
ustalenia stawek opłaty targowej, określenia zasad
jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów wprowadza
się następujące zmiany:
1. uchyla się § 1 ust. 5,
2. zmienia się zapis § 4 ust. 2, który otrzymuje
brzmienie:
„Opłatę targową pobierają inkasenci Urzędu
Miejskiego w Lubsku: Wiesław Bielecki oraz Do-
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rota Imbierska, a na terenie wsi inkasa dokonują
sołtysi: Stanisława Fortuna Sołectwo Białków,
Mirosław Pałągiewicz Sołectwo Chełm Żarski,
Anna Korżel Sołectwo Chocicz, Jerzy Słowik Sołectwo Chocimek, Kazimiera Waluś Sołectwo
Dabrowa, Zdzisława Wierzbicka Sołectwo Dłużek, Zbigniew Mróz Sołectwo Górzyn, Joanna
Ostapowicz Sołectwo Grabków, Piotr Bańdziak
Sołectwo Kałek, Teresa Rałowiec Sołectwo Lutol, Zofia Korzyniewska Sołectwo Mierków, Stanisław Sawron Sołectwo Mokra, Emilia Zajączkowska Sołectwo Osiek, Irena Kopeć Sołectwo
Raszyn, Sylwia Milewska Sołectwo Stara Woda,
Renata Sówka Sołectwo Tuchola Żarska, Krysty-

Poz. 1702, 1703
na Sekular Sołectwo Tymienice, Danuta Sinicka
Sołectwo Ziębikowo."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
170 2
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UCHWAŁA NR LVII/443/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
na 2011r. na terenie Gminy Lubsko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.:
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) w związku
z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143,
poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2007r. Nr 109,
poz. 747, Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237,
poz. 1655, Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 458, Dz. U.
z 2010r. Nr 96, poz. 620 ), uchwala się co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres
trzech pierwszych kwartałów 2010r., określoną
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010r. (M. P. Nr 76, poz. 960), przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na
obszarze Gminy Lubsko na 2011r., z kwoty 37,64zł za
1dt do kwoty 34,10zł za 1dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
170 3
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UCHWAŁA NR XLI/281/10
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica
e) od garaży – 6,70zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 141, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5
ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:

f)

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica:

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.

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

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności kulturalnej, sportowej, przeciwpożarowej, pomocy społecznej, oraz cele cmentarne – za wyjątkiem tych ich części, które są
wykorzystywane na prowadzenie działalności
gospodarczej;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04zł
od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,39zł od 1m2 powierzchni;

2) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane
na potrzeby zbiorowego oczyszczania ścieków;
3) nieruchomości stanowiące mienie komunalne,
które nie zostały oddane w najem, dzierżawę
lub użyczenie.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,65zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,60zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,57zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3,00zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,40zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/199/09 Rady
Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2009r.
w sprawie podatku od nieruchomości na terenie
gminy Gozdnica (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 137,
poz. 1945).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodnicząca Rady
Anna Kulczyńska
170 4
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UCHWAŁA NR XLI/285/10
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Gozdnica
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)
w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Gozdnica tworzy warunki, w tym
organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.
2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie
się:
1) umożliwienie oraz poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych;
2) zwiększenie dostępności społeczności lokalnej
do działalności sportowej prowadzonej przez
klub;
3) udział społeczeństwa lokalnego we współzawodnictwie sportowym;
4) poprawę kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
5) promocję sportu i aktywnego stylu życia;
6) umożliwienie dostępu do różnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Gozdnicy.
§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1ust. 1,
udzielane będzie w formie:
1) dotacji celowych na prowadzenie statutowej
działalności sportowej;
2) użyczania obiektów sportowych oraz sprzętu
służącego uprawiania sportu.
2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej
gminy Gozdnica.
§ 3. Dotację celową może uzyskać klub sportowy
działający na obszarze gminy Gozdnica.
§ 4. 1. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na wydatki wymienione w art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie oraz kosztów pośrednich (np. obsługa księgowa, utrzymanie
rachunku bankowego), związanych z realizacją
przedsięwzięcia.
2. Dotacja nie może być przeznaczona na wydatki niezwiązane z realizacja zadania, w tym na:
1) transfery zawodników;

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika klubu;
3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.
§ 5. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek klubu
sportowego złożony do Burmistrza Miasta Gozdnica.
2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) zakres rzeczowy realizowanego zadania;
2) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji
zadania;
3) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość
wykonania zadania;
4) termin i miejsce realizacji zadania;
5) informacje o posiadanych własnych środkach
finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł
na realizację danego zadania.
3. Do wniosku powinien być dołączony statut lub
inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny
podmiotu, z którego wynikają zadania statutowe
oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.
4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę
lub osoby uprawnione na podstawie aktualnych
pełnomocnictw do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu wnioskodawcy.
5. Burmistrz Miasta może uzależnić rozpatrzenie
wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
6. Niezłożenie wskazanych dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji.
7. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej
nie jest równoznacznie z jej przyznaniem.
§ 6. 1. Burmistrz Miasta Gozdnica po zapoznaniu
się ze złożonym wnioskiem podejmuje decyzję
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości
dla klubu sportowego w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy.
2. Przy ocenie wniosku bierze się pod uwagę:
1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla
rozwoju sportu na terenie gminy Gozdnica;
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2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na rozwój sportu;

Poz. 1705, 1706

3. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia;

1) informację o przebiegu realizacji zadania;

4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy
z wnioskodawcą;

2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane
w oparciu o kosztorys załączony do oferty;

5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe
wnioskodawcy.

3) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa
od wnioskowanej przez klub sportowy. W takim
przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta
kosztorysu przedsięwzięcia.

4. Prócz sprawozdania końcowego klub winien
składać kwartalne sprawozdania cząstkowe.
§ 11. Określa się następujący sposób kontroli
i oceny realizacji zadania przez kluby:

§ 7. 1. Z klubem sportowym, któremu została
przyznana dotacja celowa na realizację zadania zawarta zostanie pisemna umowa, która powinna
określać warunki wskazane w art. 221 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

1) zlecający zadanie sprawuje bieżącą kontrolę
merytoryczną wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu gminy;
2) zlecający zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się,
za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania
w formie aneksu do umowy.

a) stanu realizacji zadania;
b) efektywności i rzetelności wykonania zadania;

§ 8. Dotację na realizację zadania przekazuje się
na rachunek bankowy klubu, na warunkach określonych w umowie.
§ 9. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nieterminowego
lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy.
§ 10. 1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z zachowaniem zasady jawności
postępowania następuje na podstawie sprawozdania z wykonania zadania w terminie określonym
w umowie.
2. Sporządzenie sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie klub dokonuje w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa
została zawarta.

c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
d) prowadzenia dokumentacji finansowo –
księgowej, określonej w przepisach prawa
i postanowieniach umowy.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Anna Kulczyńska
170 5
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UCHWAŁA NR LIII/337/2010
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy
Małomice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami) i w oparciu o art. 5,
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jedn. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1m2 powierzchni 0,52zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
powierzchni 4,15zł,
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c) pozostałych, pozostałych tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1m2 powierzchni
0,10zł.

Poz. 1706, 1707
prowadzenie działalności gospodarczej i cele
mieszkalne,
c) budynki wykorzystywane na potrzeby OSP
i Policji,
d) grunty zajęte na cmentarze

2. Od budynków lub ich części :

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

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne od 1m2 powierzchni użytkowej 0,50zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni
użytkowej 16,66zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1m2 powierzchni
użytkowej 8,30zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej
4,24zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego oraz garaże, od 1m2 powierzchni
użytkowej 3,12zł.
3. Od budowli :
1. 2% wartości określonej na podst. art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości;
a) budynki i ich części będące własnością gminy z wyjątkiem wydzierżawionych lub oddanych w zarząd,
b) nieruchomości lub ich części jednostek i zakładów budżetowych powiązanych z budżetem gminy z wyjątkiem budynków lub ich
części wynajętych lub wydzierżawionych innym osobom fizycznym lub prawnym na

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/271/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice, Nr XLI/279/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XL/271/09 z dnia 6 listopada
2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku oraz podlega podaniu do wiadomości publicznej.
Przewodniczący Rady
Jan Cichanowicz
________________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992).
2/dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
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UCHWAŁA NR XLIV/370/10
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy
Skwierzyna na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 i 3, art. 12, ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), w związku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r. (M.P. z dnia
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6 sierpnia 2010r Nr 55, poz. 755) uchwala się, co
następuje:

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –
835,00zł,

§ 1. Uchwala się następujące roczne stawki od
środków transportowych:

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.013,00zł.

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej :

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
536,00zł,
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 uznawanym za równoważne
Dwie osie
1.155,00
1.219,00
1.283,00
1.348,00
Trzy osie
1.347,00
1.412,00
1.474,00
1.541,00
1.604,00
1.667,00
Cztery osie i więcej
1.667,00
1.731,00
1.796,00
2.082,00
2.082,00

3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12t 1.222,00zł.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołów pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnika balastowy + przyczepa
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
31 i więcej

18
25
31

12
40 i więcej

40

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.222,00
1.291,00
1.358,00
1.574,00
1.427,00
1.495,00
1.562,00
1.630,00
1.984,00
1.984,00
1.766,00
1.835,00
2.080,00
2.849,00
2.849,00

4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton.

Stawka podatku w (złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznawanym za równoważne
Dwie osie
1.220,00
1.283,00
1.412,00
1.777,00
Trzy osie
1.667,00
2.168,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1.291,00
1.359,00
1.495,00
2.203,00
2.053,00
2.849,00
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5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 614,00zł

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

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
38 i więcej

28
33
38

12
38 i więcej

38

Poz. 1707, 1708

Stawka podatku w (złotych)
Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznawanym za równoważne
Jedna oś
804,00
938,00
1.071,00
Dwie osie
1.071,00
1.140,00
1.206,00
1.627,00
Trzy osie
1.206,00
1.474,00

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 1.109,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.404,00zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/260/09 Rady
Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października
2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
938,00
1.071,00
1.206,00
1.140,00
1.206,00
1.742,00
2.203,00
1.339,00
1.812,00

podatku od środków transportowych na terenie
Miasta i Gminy Skwierzyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku oraz podlega ogłoszeniu na gminnych
tablicach ogłoszeń.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz
170 7
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UCHWAŁA NR XLIV/371/10
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego
podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, art. 7 ust. 3, ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości
w wysokości :

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od
1 m2 powierzchni użytkowej 0,58zł,
2. Od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m2
powierzchni użytkowej 15,90zł,
3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
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udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1m2 powierzchni użytkowej 3,80zł,

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni 0,25zł.

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m2
powierzchni użytkowej 7,36zł,

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby
pomocy społecznej, pomocy socjalnej, ochrony
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego oraz
budynki i grunty lub ich części wykorzystywane na
cele działalności z zakresu kultury, kultury fizycznej,
sportu, rekreacji.

5. Od pozostałych budynków lub ich części,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni użytkowej 5,13zł,
6. Od budowli – 2% wartości.
7. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
od 1m2 powierzchni 0,79zł

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/262/09 Rady
Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009
roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości
na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna oraz zwolnień
z tego podatku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1ha
powierzchni 3,11zł,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011 roku oraz podlega ogłoszeniu na gminnych
tablicach ogłoszeń.

b) pozostałych, w tych zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku

Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz

8. Od gruntów :

170 8
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UCHWAŁA NR XLIV/373/10
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zmianami) oraz art. 47 § 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (tekst jedn.
Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
obowiązującą na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna:

w okresach sprzedaży sezonowej na terenie
miasta i gminy:
a) punkt gastronomiczny ze sprzedażą piwa –
198,00zł,
b) punkt gastronomiczny bez sprzedaży piwa –
140,00zł,
c) punkty handlowe inne – 69,50zł,
d) punkty drobnego handlu (balony, popcorn,
truskawki itp.) – 42,00zł,
e) sprzedaż zniczy, kwiatów, choinek, karpi oraz
przetworów rybnych – 63,00zł.

1) Za zajęcie jednego stanowiska na terenie targowiska przy ul. Władysława Jagiełły w Skwierzynie w wysokości – 23,50zł.

4) Za handel poza targowiskiem przy ul. Władysława Jagiełły w Skwierzynie w wysokości –
47,00zł.

2) Od sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki lub w innej
formie warzyw, kwiatów, płodów rolnych oraz
pozostałych artykułów na terenie targowiska
przy ul. Władysława Jagiełły w wysokości –
8,00zł.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa na terenie targowiska przy ul. Władysława Jagiełły w Skwierzynie oraz na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna przez Centrum Kształcenia
Praktycznego w Skwierzynie.

3) od sprzedaży okazjonalnej dokonywanej
w trakcie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
jarmarków,
odpustów
oraz

2. Za pobranie opłaty targowej i wpłacenie w kasie Urzędu inkasentowi przysługuje wynagrodzenie
w wysokości 20% kwot zebranych opłat. Wynagro-
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dzenie będzie wypłacane comiesięcznie w terminie
do 20 dnia następnego miesiąca. Inkasent nie jest
upoważniony do samodzielnego potrącenia swojego wynagrodzenia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/263/09 Rady
Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października
2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat targowych.

Poz. 1709, 1710

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011r.
oraz podlega ogłoszeniu na gminnych tablicach
ogłoszeń.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz
70 9
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UCHWAŁA NR LII/62/2010
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1
i ust. 3, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3, art. 19 pkt 1 lit. ,,a”
oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.) w związku 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)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następującą wysokość rocznych
stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta
i gminy Zbąszynek:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,80zł 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 – 0,40zł od 1m2 powierzchni,
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,67zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,40zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
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 udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,27zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych- w tym, zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,25zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
f)

garaży, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 6,80zł od 1m2
powierzchni użytkowej,

3) Od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z podatku od
nieruchomości:
1) budynki lub ich części, budowle oraz grunty
służące do wykonywania zadań w zakresie:
a) kultury, kultury fizycznej i turystyki,
b) ochrony przeciwpożarowej,
c) ochrony zdrowia,
d) pomocy społecznej i działalności charytatywnej,
2) cmentarze.
§ 3. Zwolnienia, o których mowa w § 2 pkt. 1 nie
dotyczą budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 4. 1. Miejscem wyznaczonym do prowadzenia
handlu na terenie Zbąszynka jest targowisko miejskie przy ul. Długiej.
2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od
osób fizycznych, osób prawnych, oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
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dokonujących sprzedaży w następujących wysokościach:

2. Inkasentami na terenie poszczególnych sołectw są sołtysi.

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

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso sołtysów
określa odrębna uchwała.

b) przy sprzedaży z oznaczonego stołu (pod zadaszeniem) – 12,00zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

c) od sprzedaży z ziemi za zajęcie oznaczonego
stanowiska – 15,00zł.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XL/58/2009 Rady
Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 137, poz. 1931 z 9 grudnia
2009r.).

3. Dzienna stawka opłaty targowej za całą zajętą
powierzchnię nie może przekroczyć maksymalnej
stawki opłaty targowej określonej w obwieszczeniu
Ministra Finansów.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Inkaso opłaty targowej pobierane jest przez
p. Mieczysława Cholewę lub p. Zofię Adamowicz na
druku określonym przez Burmistrza Zbąszynka.
3. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą rozpoczęcia sprzedaży.
4. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranej kwoty.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie do naliczania podatków i opłat od dnia 1 stycznia 2011 roku
oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo
przyjęty poprzez rozplakatowanie na urzędowych
tablicach ogłoszeń.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur
1710
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UCHWAŁA NR XXVIII/244/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 5 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Bogdaniec od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej w następującej wysokości:
1) od budynków lub ich części:
2

a) od 1m powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części – 0,64zł,
b) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,75zł.
w zakresie usług kowalstwa, szewstwa,
szklarstwa, krawiectwa, fryzjersko - kosmetycznych napraw sprzętu radiowo - telewi-

zyjnego i gospodarstwa domowego –
8,15zł. od m2 powierzchni użytkowej,
c) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82zł.
d) od 1m2 pozostałych budynków lub ich części,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego –
4,41zł.
e) od 1m2 powierzchni użytkowej zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
4,27zł.
2) Od budowli – 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
3) Od gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
powierzchni – 4,15zł.
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b) od 1m2 powierzchni gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,73zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/187/2009 Rady
Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień
podatku od nieruchomości.

w zakresie usług kowalstwa, szewstwa,
szklarstwa, krawiectwa fryzjersko - kosmetycznych napraw sprzętu radiowo - telewizyjnego i gospodarstwa domowego – od
1m2 powierzchni gruntów – 0,33zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

c) od 1m2 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
1711
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UCHWAŁA NR XXVIII/245/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
740,00zł,
b) powyżej 5.5 tony do 9 ton włącznie –
1.196,00zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.435,00zł.
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
podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 ton i powyżej 12 ton –
1.674,00zł,
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton –
stawki podatku określa załącznik Nr 2 do
uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę
całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie – 740,00zł,
b) powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton – 859,00zł,
6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie
z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określa załącznik Nr 3 do uchwały,
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 979,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.903,00zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/188/2009 Rady
Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/245/2010
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 10 listopada 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
1.307,00
1.348,00
1.422,00
1.453,00
Trzy osie
1.453,00
1.485,00
1.538.00
1.568,00
1.632,00
1.769,00
Cztery osie i więcej
1.928,00
1.980,00
2.033,00
2.106,00
2.138,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.348,00
1.401,00
1.485,00
1.506,00
1.538,00
1.568,00
1.643,00
1.685,00
1.759,00
1.822,00
2.001,00
2.033,00
2.086,00
2.583,00
2.583,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/245/2010
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 10 listopada 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanych do
używania łącznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów ciągnika siodłowego +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważnie
Dwie osie
1.526,00
1.601,00
1.717,00
1.857,00
Trzy osie
1.800,00
2.138.00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
1.578,00
1.717,00
1.800,00
2.066,00
1.815,00
2.592,00
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/245/2010
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 10 listopada 2010r.

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

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Jedna oś
800,00
874,00
1 169,00
Dwie osie
1 232,00ł
1 284,00
1 390,00
1 548,00
Trzy osie
1 400,00
1 558,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
864,00
957,00
1 232,00
1 284,00
1 338,00
1 495,00
1 790,00
1 506,00
1 717,00
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UCHWAŁA NR XXVIII/247/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 10 listopada 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. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa sposób 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 statutowych tych organizacji, zwanych
dalej konsultacjami.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1,
w sprawie poddanej konsultacji.

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu
Gminy Bogdaniec.
§ 3. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
§ 4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
jest zamieszczane w terminie nie krótszym niż 7 dni
od daty rozpoczęcie konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu
Gminy Bogdaniec oraz na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Bogdaniec.
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§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych
form:

Poz. 1713

3. Forma konsultacji, w zależności od jej przedmiotu zostaje określona w ogłoszeniu o konsultacji.

1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

§ 6. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Bogdaniec
przedstawia Radzie Gminy oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Gminy Bogdaniec.

2) publikacja projektu w Biuletynie Informacji Publicznej,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bogdaniec.

3) pisemne lub elektroniczne zapytanie o uwagi
i opinie,

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

4) formularz, który można pobrać ze strony internetowej Gminy. Wzór formularza stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak

2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół.
Załącznik
do uchwały Nr XXVIII/247/2010
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 10 listopada 2010r.
Formularz zgłaszania opinii
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa organizacji)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres siedziby organizacji )
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
(tytuł aktu prawnego poddanego konsultacji)
Opinia organizacji
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..
(pieczęć organizacji)

……………….…………………………….……………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji na zewnątrz)
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UCHWAŁA NR XXXV/316/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie ustalania wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 5
ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 15 ust. 1, 2, 3, art. 19 pkt 1
lit. ”a” i pkt 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. t.j. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czerwieńsk:
1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,60zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,66zł
od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej działalności pożytku publicznego
0,22zł od 1m2 powierzchni ,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,55zł od 1m2 powierzchni
użytkowej ,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,20zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 8,70zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,84zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3,32zł 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. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) grunty wraz z budynkami przeznaczone na działalność w zakresie pomocy społecznej, socjalnej, oświatowej, sportowej, kulturalnej oraz
działalność przeciwpożarową;
2) nieruchomości lub ich części, które nie zostały
oddane w zarząd, najem, użyczenie, dzierżawę
bądź nie są użytkowane bezumownie lub
z innego tytułu prawnego;
3) basen kąpielowy:
4) grunty zajęte na place zabaw;
5) grunty zajęte na boiska sportowe i budynki na
nich posadowione;
6) grunty zajęte na zieleńce;
7) grunty zajęte na cmentarze i kaplice posadowione na tych gruntach;
8) grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności bibliotecznej w ramach ogólnokrajowej
sieci bibliotecznej.
§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej
w wysokości :
1) przy sprzedaży
26,60zł,

z samochodu

osobowego

2) przy sprzedaży z samochodu osobowego
z przyczepką, z samochodu ciężarowego lub
przyczep ciągnikowych 26,60zł,
3) przy sprzedaży z wozu konnego 26,60zł,
4) przy sprzedaży ze straganu bez względu na
branżę 26,60zł,
5) przy sprzedaży z kosza, wiadra, wózka ręcznego
6,00zł,
6) przy sprzedaży pojazdów: osobowych, ciężarowo - osobowych, przyczep i naczep, autobusów, ciągników i innych pojazdów, w tym jednośladowych 105,00zł,
7) przy sprzedaży z wozu konnego, przyczep ciągnikowych, samochodu o ładowności do 2 ton
– nie przetworzonych płodów rolnych 12,00zł,
8) producenci produktów ogrodniczych, warzywnych i sadowniczych (sprzedaż stała) – zajmujących powierzchnię targową:
a) do 10m2 – 12,00zł,
b) powyżej 10m2 – 21,50zł.
§ 4. 1. Do wymiaru, poboru i egzekucji podatków
i opłat wprowadzonych niniejszą uchwałą mają za-
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stosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r.,
poz. 60 z późn. zm.).
2. Zasady poboru podatków i opłat na terenie
Gminy w trybie inkasa oraz wysokość wynagrodzenia inkasentów określa uchwała Nr VI/46/07 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych przez
inkasentów, uchwała Nr XI/101/07 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 19 grudnia 2007r. zmieniająca
uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych przez inkasentów oraz uchwała Nr XIV/135/08
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z 25 czerwca 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków
i opłat lokalnych przez inkasentów i uchwała
Nr XXVIII/237/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę
w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych przez
inkasentów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 6. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr XXVI/226/09 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 21 października 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru po-

Poz. 1714, 1715

datku od nieruchomości i opłaty targowej na rok
2010 oraz uchwała Nr XXVII/231/09 Rady Miejskiej
z dnia 18 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej na rok
2010 .
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
______________________________________
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 i Nr 116,
poz. 1203; 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, Nr 157, poz. 1241;
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 620.
1714
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1715
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UCHWAŁA NR XXXV/317/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 10 listopada 2009r.
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 samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz art. 10
ust. 1 i 2 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. 2) uchwala się,
co następuje:

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

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka
transportu, w wysokości :

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
– stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały ,

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
526,00zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 788,00zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.052,00zł;
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w tym w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
– stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

a) od 3,5 tony do 9 ton włącznie 705,00zł,
b) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 979,00zł;

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 684,00zł;
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
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datku rolnego – stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

niająca uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia :

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011 roku.

a) mniejszej niż 30 miejsc 999,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.861,00zł.
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące do przewozu uczniów do
szkół.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr XXVII/232/09 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 18 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2010
roku, oraz uchwała Nr XXXI/271/10 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 28 kwietnia 2010 roku zmie-

Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
_____________________________________
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 i Nr 116,
poz. 1203; 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, Nr 157, poz. 1241;
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 620.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/317/10
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 10 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż

mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Osie z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1004,00
1238,00
1238,00
1238,00
Trzy osie
1004,00
1227,00
1227,00
1227,00
1238,00
1238,00
Cztery osie i więcej
1668,00
1861,00
2049,00
2175,00
2226,00

Inne systemy zawieszenia osi

1150,00
1668,00
1718,00
1820,00
1225,00
1668,00
1783,00
1925,00
2143,00
2279,00
1882,00
2070,00
2070,00
2509,00
2530,00
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/317/10
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 10 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub 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/ balastowy + naczepa lub
przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

Osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
1079,00
1307,00
1352,00
1352,00
Trzy osie
1620,00
1763,00

Inne systemy zawieszenia osi

1405,00
1505,00
1830,00
1981,00
1830,00
2577,00
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/317/10
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 10 listopada 2009r.

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

715

nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
Osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
805,00
815,00
836,00
Dwie osie
860,00
888,00
902,00
1175,00
Trzy osie i więcej
902,00
992,00

Inne systemy zawieszenia osi

836,00
868,00
878,00
878,00
1076,00
1321,00
1739,00
1045,00
1310,00
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1716

UCHWAŁA NR XLV/272/10
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 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, Dz. U z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175,
poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U.
z 2008 Nr 180, poz. 1111, Dz. U. 223, poz 1458, Dz. U.
z 2009, Nr 52, poz. 420, Dz. U Nr 157, poz. 1241,
Dz. U z 2010 Nr 28, poz. 142, 146, Dz. U. Nr 106,
poz. 675) art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, i art 7 ust 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613, Dz. U.
Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Górzyca obowiązujące
w 2011r.
1) od gruntów :
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2
powierzchni 0,75zł,
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 4,15zł,
3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od
1m2 powierzchni 0,28zł,
2) od budynków lub ich części :
1. mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej
0,65zł,
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej
18,50zł,
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej
8,50zł,
4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej 4,15zł,
5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-

nego przez organizacje pożytku publicznego od
1m2 powierzchni użytkowej 6,00zł.
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3 – 7 ustawy
z 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości
od osób fizycznych w drodze inkasa. Inkasentami
ustala się sołtysów z terenu gminy Górzyca. Wynagrodzenie inkasentów ustala się w wysokości 10%
zainkasowanej kwoty podatku.
§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
1) grunty, budynki lub ich części zajęte na świadczenie usług w zakresie opieki społecznej,
2) grunty, budynki lub ich części zajęte na działalność kulturalną
3) grunty, budynki lub ich części zajęte na zadania
z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
4) grunty, budynki lub ich części, w których wykonywane są zadania z zakresu kultury fizycznej
i sportu,
5) grunty, budowle stanowiące całość technicznoużytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
służące do uzdatniania i dostarczania wody
oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków
w zakresie gospodarki komunalnej,
6) grunty, budynki lub ich części oraz grunty stanowiące mienie komunalne, o ile nie są we
władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca.
§ 5. Tracą moc z dniem 1 stycznia 2011r. uchwały Rady Gminy Górzyca Nr XXXIII/206/09 z dnia
27 listopada 2009r w sprawie podatku od nieruchomości oraz XXXIV/212/09 z dnia 18 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/206/09 z dnia
27 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011r.
Przewodnicząca Rady
Maria Syktus
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UCHWAŁA NR XLV/273/10
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 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, Dz. U z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175,
poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U.
z 2008 Nr 180, poz. 1111, Dz. U Nr 223, poz. 1458,
Dz. U. z 2009, Nr 52, poz 420, Dz. U Nr 157,
poz. 1241, Dz. U z 2010 Nr 28, poz. 142,146, Dz. U.
Nr 106, poz. 675) art. 10 ust 1 i 2 art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613, Dz. U. Nr 96,
poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Górzyca w 2011r. wynoszą :
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
680,00zł
b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie 980,00zł
c) powyżej 9,0 tony a poniżej 12 ton 1200,00zł;
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 według stawek określonych w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12
1400,00zł;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
według stawek określonych w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
od 7 ton i poniżej 12 ton 900,00zł;
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według stawek określonych w załączniku Nr 3 do
niniejszej uchwały;
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 900,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2000,00zł.
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy służące ochronie przeciwpożarowej, do przewozu dzieci do szkół oraz do przewozu niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne,
z wyjątkiem pojazdów o których mowa w art. 8
pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca.
§ 4. Tracą moc z dniem 1 stycznia 2011r. uchwały Rady Gminy Górzyca Nr XXXIII/207/09 z dnia
27 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków
transportowych oraz uchwała Nr XXXIV/213/09
z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/207/09 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011r.
Przewodnicząca Rady
Maria Syktus
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/273/10
Rady Gminy Górzyca
z dnia 10 listopada 2010r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHDÓW CIEŻAROWYCH OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY
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
1200,00
1300,00
1500,00
1700,00
Trzy osie
1200,00
1300,00
1400,00
1500,00
1600,00
1700,00
Cztery osie i więcej
1800,00
1900,00
2000,00
2100,00
2100,00

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1300,00
1400,00
1700,00
2100,00
1300,00
1350,00
1450,00
1550,00
1650,00
1750,00
1850,00
1950,00
2050,00
2150,00
2500,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/273/10
Rady Gminy Górzyca
z dnia 10 listopada 2010r.
STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT
4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów :
Ciągnik siodłowy +naczepa
Ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
1400,00
1500,00
1600,00
1700,00
Trzy osie
1800,00
1900,00

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1550,00
1650,00
1750,00
1900,00
1950,00
2500,00
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/273/10
Rady Gminy Górzyca
z dnia 10 listopada 2010r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów :
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Jedna oś
1100,00
1200,00
1300,00
Dwie osie
1100,00
1200,00
1300,00
1400,00
Trzy osie
1200,00
1300,00

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1250,00
1350,00
1450,00
1250,00
1350,00
1450,00
1700,00
1350,00
1550,00

1717
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UCHWAŁA NR XLV/255/2010
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na
terenie gminy Stare Kurowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5 ust. 1, ust. 2,
ust. 3 i ust. 4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj.
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych
w 2011r. (M. P. Nr 55, poz. 755) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,62zł. od 1m kw. powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej – 19,60zł. od 1m kw.
powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82zł. od 1m kw.
powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,27zł. od 1m kw. powierzchni
użytkowej;
2) Od pozostałych budynków lub ich części:
a) od budynków letniskowych – 7,06zł. od 1m
kw. powierzchni użytkowej;
b) od garaży – 7,06zł. od 1m kw. powierzchni
użytkowej;
c) od pozostałych budynków, w tym: zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
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pożytku publicznego – 6,09zł. od 1m kw. powierzchni użytkowej;

3) rurociągi i przewody sieci przesyłowej i rozdzielczej wody oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków;

3) Od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 3 – 7.

4) pozostałe budynki niemieszkalne położone na
gruncie do 1ha fizycznego lub 1ha przeliczeniowego, służące wyłącznie działalności rolniczej.

4) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,80zł. od 1m kw. powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł.
od 1ha powierzchni;
c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,41zł. od
1m kw. powierzchni;
d) działek rekreacyjnych – 0,41zł. od 1m kw.
powierzchni;
e) pozostałych gruntów – 0,26zł. od 1m kw.
powierzchni.

Poz. 1718, 1719

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stare Kurowo.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/203/2009 Rady
Gminy Stare Kurowo z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
na terenie gminy Stare Kurowo i uchwała
Nr XXXVI/225/2010 Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości na terenie gminy Stare
Kurowo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązujące od dnia
1 stycznia 2011 roku.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części, które zostały zajęte na
potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

Przewodniczący Rady
Andrzej Gogler
1718

2) nieruchomości lub ich części wykorzystywane
na potrzeby w zakresie kultury fizycznej i sportu
oraz na cele kulturalno-oświatowe;
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UCHWAŁA NR XLV/256/2010
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stare
Kurowo oraz zwolnień od tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami), art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r. (M. P. Nr 75, poz. 950) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r.
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M. P.
Nr 55, poz. 755) Rada Gminy uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
700zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1160zł.
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton – 1400zł.
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, jak
w załączniku Nr 1 do uchwały.
3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1200zł.
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b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1500zł.
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton – 1640zł.
4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak
w załączniku Nr 2 do uchwały.
5) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie – 1280zł.
b) powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton – 1410zł.
6) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

Poz. 1719

7) Od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1645zł.
b) równej lub większej niż 30 miejsc – 2070zł.
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy do przewozów szkolnych na
terenie gminy Stare Kurowo.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stare Kurowo.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/204/2009 Rady
Gminy Stare Kurowo z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie gminy Stare
Kurowo oraz zwolnień od tego podatku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Andrzej Gogler

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/256/2010
Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 10 listopada 2010r.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
Inne systemy
lub zawieszeniem uznanym za zawieszenia osi jezdnych
równoważne
3
4
Dwie osie
1410
1410
1450
1470
1490
1580
1530
1670
Trzy osie
1450
1490
1500
1590
1550
1690
1600
1800
1660
1900
1710
2010
Cztery osie i więcej
1550
1700
1610
1850
1680
2000
1740
2530
1800
2600
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/256/2010
Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 10 listopada 2010r.

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
Inne systemy
lub zawieszeniem uznanym za zawieszenia osi jezdnych
równoważne
3
4
Dwie osie
1100
1450
1300
1650
1500
1850
1600
2050
Trzy osie
1850
2150
2250
2630

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/256/2010
Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 10 listopada 2010r.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: naczepa/
przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
Inne systemy
lub zawieszeniem uznanym za zawieszenia osi jezdnych
równoważne
Jedna oś
530
640
750
860
970
1080
Dwie osie
970
1080
1080
1290
1190
1500
1410
1760
Trzy osie
980
1080
1400
1690
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1720
172 0

UCHWAŁA NR XLIV/311/10
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2010 roku 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 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz 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.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości wprowadza się
następujące zmiany:
1. zmienia się zapis § 2 ust. 2, który otrzymuje
brzmienie:

nych z prowadzeniem działalności gospodarczej.”
2. uchyla się zapis § 2 ust. 3
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011r.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak
* Uchwała wraz z niepublikowanym wcześniej załącznikiem Nr 1.
172 0

„Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą gruntów, budynków lub ich części związaZałącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/302/10
Rady Gminy Brody
z dnia 29 października 2010r.
1. Nr Identyfikacji Podatkowej składającego informację
…………………………………………………….

IN-1

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz.844 ze zm.) Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2006., Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).
Składający:
Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów;
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów; użytkownikami wieczystymi gruntów,
lasów; posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części
gruntów, lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin
składania:
W terminie
14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie albo wygaA.
MIEJSCE
SKŁADANIA
INFORMACJI
śnięcie
2. Wójt Gminy
Brodyobowiązku podatkowego lub wysokości opodatkowania
Miejsceul.
składania:
Rynek 2 Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
68-343 Brody

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

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

6. Nazwisko

7..Pierwsze imię, drugie imię

8. Data urodzenia

9.Imię ojca, matki

10. Numer PESEL

11.REGON

12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15.Gmina

16.Ulica

17.Numer domu/lokalu

18.Miejscowość

19.Kod pocztowy

20. Poczta

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

□1. Informacja składana po raz pierwszy

□2. Korekta informacji

PO DA TE K O D N IE R U C HO MO Ś CI
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania w m2

D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 1
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku

ha

D.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (mierzona po wewnętrznej długości
ścian
na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1. mieszkalnych –ogółem
w tym pomieszczenia o wysokości:
...................................m2
- powyżej 2,20 m
...................................m2
- od 1,40 m do 2,20 m
....................................m2
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - ogółem
w tym pomieszczenia o wysokości:
- powyżej 2,20 m
- od 1,40 m do 2,20 m

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

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

...................................m2
...................................m2
....................................m2
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4 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń
zdrowotnych - ogółem
w tym pomieszczenia o wysokości:
- powyżej 2,20 m

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

- od 1,40 m do 2,20 m
5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem
w tym pomieszczenia o wysokości:
- powyżej 2,20 m

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

- od 1,40 m do 2,20 m

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

1. budowle

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

E.

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH

1. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej

…………………m2

2. inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków budowli zwolnionych
oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

..……………..…m2

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

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych ( z dokładnością do 1 m2)
Orne

Sady

Użytki zielone

I
II
III

x

x

IIIa

x

IIIb

x

IV

x

x

IVa

x

IVb

x

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

Rolne
zabudowane

Zadrzewione i
zakrzewione
położone
na
użytkach
rolnych

Ogółem ha
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RAZEM

III.
PODATEK
LEŚNY
I. POWIERZCHNIA LASU ( w ha, z dokładnością do 1 m2)
ha
- ogółem
- zwolniona od podatku leśnego w tym:
…………………….ha
a) lasy z drzewostanem do 40 lat
b) inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis
…………………….ha
prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
- podlegająca opodatkowaniu
…………………….ha

w tym : lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych

…………………….ha

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
21. Imię

22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień – miesiąc - rok)

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

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
25. Uwagi organu podatkowego

26. Data

27. Podpis przyjmującego formularz

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

5.Numer NIP

6.Adres zamieszkania
7.Data wypełnienia informacji

8.Podpis

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

5.Numer NIP

6.Adres zamieszkania
7.Data wypełnienia informacji

8.Podpis
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UCHWAŁA NR XXXI/256/2010
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 12 listopada 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 samorządzie
gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze
zmian.) 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:

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82zł 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.

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby działalności: kulturalnej, sportowej,
przeciwpożarowej oraz pomocy społecznej,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,72zł od 1m kw. powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł
od 1ha powierzchni,

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21zł od 1m kw. powierzchni
gruntów,

3) budynki lub ich części oraz grunty przeznaczone na przystanki autobusowe,

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,67zł od 1m kw. powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,67zł od 1m kw.
powierzchni użytkowej,

4) grunty i budynki zajęte na cele cmentarne.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/246/2010 Rady
Gminy Wymiarki z dnia 28 października 2010r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 2,79zł od 1m kw. powierzchni
użytkowej,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011r.

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,98zł od 1m kw. powierzchni
użytkowej,

Przewodniczący Rady
Józef Hrynowicki
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UCHWAŁA NR XXXI/257/2010
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 12 listopada 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 samorządzie 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
§ 4 a Ordynacji Podatkowej (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60
z 2005r. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala sie następujące dzienne stawki
opłaty targowej od dokonujących 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. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witoszynie.

2. Ustala sie wynagrodzenie za inkaso opłaty
targowej w wysokości 50% zainkasowanej kwoty.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej zobowiązany
jest odprowadzić na rachunek gminy pobraną opłatę
targową w terminie do 10 następnego miesiąca po
zainkasowaniu opłat z danego miesiąca.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/247/2010 Rady
Gminy Wymiarki z dnia 28 października 2010r.
w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej.
§ 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 obowiązuje od 1 stycznia
2011r.
Przewodniczący Rady
Józef Hrynowicki
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UCHWAŁA NR XXXI/259/2010
RADA GMINY WYMIARKI
z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych określa się jak niżej:
1) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton bez względu na wiek:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
748,00zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –
1.220,00zł,
c) powyżej 9 ton – 1.464,00zł.
2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
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Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
nie mnie niż

mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Poz. 1723

Roczna stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
348,00
350,00
960,00
1 350,00
Trzy osie
348,00
602,00
1 236,00
1 606,00
2 474,00
2 474,00
Cztery osie i więcej
1 606,00
1 632,00
2 542,00
2 858,00
2 858,00

3) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton bez względu
na rok produkcji – 1 747,00zł.
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

inny system zawieszania osi jezdnych
4
350,00
960,00
1 350,00
2 858,00
602,00
1236,00
1 606,00
2 474,00
2 858,00
2 858,00
1 632,00
2 542,00
2 858,00
2 858,00
2 858,00

4) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Roczna stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne )
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
96,00
648,00
1 368,00
1 326,00
Trzy osie
1 715,00
2 858,00

5) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego –
518,00zł.

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
98,00
1 174,00
2 209,00
1 817,00
1 715,00
2 858,00

6) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Poz. 1723, 1724

Roczna stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
62,00
432,00
780,00
Dwie osie
518,00
1 498,00
2 074,00
1 326,00
Trzy osie
1 654,00
1 150,00

7) Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
64,00
780,00
1 370,00
758,00
1 747,00
2 209,00
1 594,00
2 209,00
1 326,00

wie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

a) mniej niż 30 miejsc – 1220,00zł,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011r.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/181/2009 Rady
Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2009r. w spra-

Przewodniczący Rady
Józef Hrynowicki

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2 209,00zł.
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UCHWAŁA NR 345/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 28 października 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j. t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), po zbadaniu uchwały
Nr XXXI/284/10 Rady Gminy Żary z dnia 30.09.2010r.
w sprawie wysokości, zwolnień i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania
psów, opłaty targowej na terenie Gminy Żary - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze:
stwierdza nieważność § 1 ust. 2 badanej
uchwały z powodu naruszenia art. 7 i 217
ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78,
poz. 483 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613).
UZASADNIENIE
W dniu 08.10.2010r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze wpłynęła uchwała
Nr XXXI/284/10 Rady Gminy Żary z dnia 30.09.2010r.
w sprawie wysokości, zwolnień i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania
psów, opłaty targowej na terenie Gminy Żary.
W wyniku badania uchwały, Kolegium stwierdziło,
że w § 1 ust. 2 zapisano, że „Zwalnia się z podatku
od nieruchomości grunty, budynki lub ich części
i budowle stanowiące mienie komunalne, które nie
zostały oddane w posiadanie w drodze umowy lub
innego tytułu prawnego osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym,
w tym spółce nie posiadającej osobowości prawnej”. Taki zapis jest sprzeczny z przepisami prawa,
mianowicie z art. 7 i 217 ww. ustawy z dnia 2 kwiet-
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nia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz z art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Zgodnie z art. 7 ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy publicznej działają na
podstawie i w granicach
prawa. Wywiedziona
z przepisu prawa norma prawna jest podstawą dla
działania upoważnionego w tym przepisie organu,
więc każde działanie władzy publicznej musi znajdować umocowanie w przepisach prawa upoważniających do podjęcia danego aktu prawnego.
Stosownie do brzmienia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości
rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych
w odrębnych ustawach. Podstawą prawną do zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości
jest art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z którym rada gminy, w drodze
uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw”. Oznacza to zatem, że wprowadzane
w uchwałach rad gmin jakiekolwiek zwolnienia
w podatku od nieruchomości mogą mieć jedynie
charakter przedmiotowy, tj. odnosić się wyłącznie
do przedmiotu opodatkowania a nie do określonych
kategorii podatników (zwolnienie podmiotowe).
Zgodnie z art. 217 Konstytucji nakładanie podatków,
innych danin publicznych, określanie podmiotów,
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.
Wprowadzone przez Radę Gminy Żary w/w zwolnienie z podatku od nieruchomości o charakterze
przedmiotowo-podmiotowym – w świetle powyż-
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szych rozważań stanowi istotne naruszenie prawa
w zakresie wskazanym w sentencji uchwały.
Powyższy pogląd co do niemożliwości wprowadzania zwolnień przedmiotowo-podmiotowych znalazł
potwierdzenie w orzecznictwie sądowo – administracyjnym (wyroki NSA w Warszawie z dnia
5 stycznia 2005r., sygn. Akt FSK 961/04, z dnia
14 sierpnia 2007r., sygn. Akt II FSK/911/06 (publ.
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych), czy też orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.: z dnia
26 października 2006r. sygn. ISA/GO 2324/05, z dnia
27 listopada 2008r., sygn. ISA/GO 876/08, z dnia
10 lutego 2009r., sygn. ISA/GO 2/09, z dnia 26 stycznia 2010r., sygn. ISA/GO/599/09).
Należy pokreślić, iż zarówno Konstytucja jak i ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie daje gminie
uprawnienia do stanowienia zwolnień podatkowych
innych niż przedmiotowe. Nadto zwolnienia podatkowe o charakterze podmiotowym są zastrzeżone
do regulacji ustawowych.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji uchwały.
Jednocześnie Kolegium Izby zwraca uwagę iż, przy
wskazaniu publikacji ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych wpisano
poz. 620 zamiast poz. 613.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie orzeczonej nieważności postanowień badanej uchwały –
służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., wniesiona za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
Wz. Przewodniczącego Kolegium
Z-ca Prezesa
Ryszard Zajączkowski
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UCHWAŁA NR 356/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 28 października 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 91
ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu
postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr LVI/421/10 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 11 października 2010r. w sprawie

ustalenia stawek opłaty targowej, określenia zasad
jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów, która
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze w dniu 18 października 2010r.
stwierdza nieważność w całości § 1 ust. 2
przedmiotowej uchwały o treści: „W pierwszą sobotę miesiąca (dzień wolnego handlu)
na targowisku miejskim w Lubsku przy placu
Lucjana Grzei sprzedaż pojedynczych egzemplarzy starych książek, płyt gramofono-
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wych, kolekcji nie mających większej wartości finansowej odbywać się będzie bez opłaty
targowej. W przypadku stwierdzenia znamion handlu zarobkowego mają zastosowanie stawki określone w § 1 ust. 1 uchwały”;
stwierdza nieważność w całości § 1 ust. 3
przedmiotowej uchwały o treści: „Jeżeli artykuły handlowe lub sposób prowadzenia
handlu występują w więcej niż jednej postaci (formie) od całości pobiera się opłatę targową według stawki najwyższej”
jako naruszających art. 7 i art. 32 ustawy z dnia
2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 ze zm.).
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Lubsku uchwałą Nr LVI/421/10
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów z dnia 11 października 2010r. wprowadziła w § 1
ust. 2 i 3 uchwały następujące zapisy:
§ 1 ust. 2 „W pierwszą sobotę miesiąca (dzień
wolnego handlu) na targowisku miejskim
w Lubsku przy placu Lucjana Grzei sprzedaż pojedynczych egzemplarzy starych książek, płyt
gramofonowych, W przypadku stwierdzenia
znamion handlu zarobkowego mają zastosowanie stawki określone w § 1 ust. 1 uchwały”;
§ 1 ust. 3 „Jeżeli artykuły handlowe lub sposób
prowadzenia handlu występują w więcej niż
jednej postaci (formie) od całości pobiera się
opłatę targową według stawki najwyższej”.
Wprowadzenie przedmiotowych zapisów w § 1
ust. 2 i ust. 3 badanej uchwały, stanowi w ocenie
Kolegium Izby naruszenie art. 7 i art. 32 ustawy
Konstytucja RP w związku z art. 8 tej ustawy. Przedmiotowe sformułowania naruszają również art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym. Przechodząc do analizy poszczególnych zarzutów naruszenia prawa, stawianych uchwale będącej przedmiotem postępowania nadzorczego, wskazać trzeba
na pierwszym miejscu wyjątkowo nie Konstytucję
RP ale art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie
gminnym, zgodnie z którym do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach. Właściwość rady gminy odnośnie stanowienia w sprawach podatków
i opłat lokalnych, w tym zwolnień w zakresie opłaty
targowej została uregulowana w ustawie z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613). Tak więc z mocy
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym,
rada gminy ma uprawnienie do podejmowania
uchwał w sprawach podatkowych, jednak wyłącznie
w zakresie przewidzianym w ustawach, w tym
w ustawie zasadniczej art. 168 Konstytucji RP, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego
mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat
lokalnych w zakresie określonym ustawami.
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Podejmując uchwały w zakresie opłaty targowej
rada gminy nie może pominąć nie tylko wskazanych
wyżej przepisów ustawowych, ale także przepisów
Konstytucji RP, która na podstawie art. 8 ust. 2 Konstytucji stosowana jest bezpośrednio, chyba że Konstytucja RP stanowi inaczej.
Zatem organ stanowiący gminy jako uchwałodawca,
dokonując zmiany zasad podatkowych, musi respektować zasady konstytucyjne, w tym - dającą się wyprowadzić z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.) zasadę, zgodnie z którą organy władzy
publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. W państwie demokratycznym, w którym rządzi
prawo, organy władzy publicznej mogą działać tylko
na podstawie prawnej, a normy prawne muszą
określać ich kompetencje, zadania i tryb postępowania, wyznaczając tym samym granice ich aktywności. Organy te mogą działać tylko w tych granicach. O ile jednostka ma swobodę działania zgodnie
z zasadą, że co nie jest wyraźnie zabronione przez
prawo, jest dozwolone, to organy władzy publicznej
mogą działać tylko tam i tylko o tyle, o ile prawo je
do tego upoważnia, przy czym obywatel może zawsze domagać się podania podstawy prawnej, na
jakiej organ podjął konkretne działanie. Jest to
zgodne z wymogami wynikającymi z zasady demokratycznego państwa prawnego. Dlatego sytuacja
wynikająca z § 1 ust. 2 i 3 badanej uchwały zakwalifikowana zostać musi jako naruszenie nie tylko art. 7
Konstytucji ale nade wszystko art. 32 tej ustawy. Ma
to miejsce poprzez nierówne traktowanie podatników opłaty targowej, dokonujących sprzedaży między innymi z pojazdu, małej gastronomii, na stoiskach do 1m2 i powyżej 1m2 wobec podatników,
którzy korzystając z § 1 ust. 2 uchwały i prowadząc
również sprzedaż na targowisku tej opłaty nie są
zobowiązani uiszczać, chociaż dokonują sprzedaży
na targowisku. Ponadto uchwałodawca wprowadza
do oceny spełnienia przesłanek niepobierania opłaty
nieobiektywne kryteria jak „kolekcje nie mające
większej wartości finansowej a mające wartość kolekcjonerską” czy też pojęcie „stwierdzenia znamion
handlu zarobkowego”.
W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, w kontekście
rozpatrywanej sprawy, należy dokonać analizy kwestionowanych przepisów pod kątem istnienia przesłanek nierównego traktowania podatników w zakresie prawa do dokonywania sprzedaży na targowisku, za uprzednim wniesieniem opłaty targowej
lub bez jej wniesienia. Omawiane dwie grupy podatników łączy to, że dokonują sprzedaży na targowisku.
Natomiast cechą różniącą te dwie grupy podatników
jest to, że jedna grupa prowadzi sprzedaż po wniesieniu opłaty, druga zaś, w sytuacjach w uchwale
wskazanych, nie musi tego czynić.
Różnicowanie podmiotów prawa, charakteryzujących się wspólną cechą istotną (w rozpatrywanej
sprawie jest to dokonywanie sprzedaży na targowisku) może w ocenie Trybunału Konstytucyjnego
następować o ile nie narusza zasady równości oraz
jasno sformułowane jest kryterium, w oparciu
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o które owo różnicowanie następuje. Równocześnie
kryterium to można w świetle zasad i wartości konstytucyjnych uzasadnić odpowiednio przekonującymi argumentami (por. wyroki TK z: 16 grudnia
1997r. K. 8/97 OTK ZU 1997/5-6 poz. 70; 24 lutego
1999r. SK 4/98 OTK ZU 1999/2 poz. 24). W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ustalono katalog
warunków, które w świetle zasady równości musi
spełniać wspomniane kryterium. Po pierwsze –
zróżnicowanie musi mieć charakter relewantny, czyli
musi pozostawać w bezpośrednim związku z celem
i zasadniczą treścią przepisów, w których zawarta
jest kontrolowana norma, oraz ma służyć realizacji
tego celu i treści. Innymi słowy - wprowadzone
zróżnicowanie musi mieć charakter racjonalnie uzasadniony. Nie wolno tego zróżnicowania dokonywać
według dowolnie ustalonego kryterium (zob. orzeczenie z dnia 12 grudnia 1994r. K. 3/94 OTK 1994/II
poz. 42). Po drugie - kryterium to musi mieć charakter proporcjonalny. To znaczy, że waga interesu,
któremu ma służyć zróżnicowanie sytuacji adresatów normy, musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną naruszone
w wyniku nierównego potraktowania podmiotów
podobnych. Po trzecie – kryterium to musi pozostawać w związku z zasadami, wartościami i normami
konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych (zob. np. orzeczenie
z 23 października 1995r. K. 4/95 OTK 1995/II poz. 31).
W sytuacji opisanej w treści § 1 ust. 2 przedmiotowej uchwały, nie jest jasne ani jakim wartościom
konstytucyjnym to zróżnicowanie ma służyć ani też
nie zostały sformułowane jasne kryteria, w oparciu
o które owo różnicowanie sytuacji prawnej podatników ma następować. Różnicowanie nie pozostaje
również w związku relewantnym z celem wyznaczonym przez jakąś normę odrębną, której to zróżnicowanie sytuacji podatników ma służyć ani też nie
można z tego zróżnicowania wywieść wartości konstytucyjnych, jakim owo zróżnicowanie sytuacji podatników opłaty targowej ma służyć. W zapisie § 1
ust. 2 przedmiotowej uchwały, w ocenie Kolegium
mamy wręcz do czynienia z sytuacją odwrotną gdzie różnicowanie sytuacji podatników następuje
w oparciu o nieobiektywne kryteria, dla których weryfikacji uchwała nie wprowadza żadnych narzędzi
prawnych. Bowiem można postawić pytanie,
w oparciu o jakie kryterium inkasent opłaty targowej
ma zweryfikować „brak większej wartości finansowej” płyt, książek czy kolekcji oraz czym mają się
charakteryzować znamiona „handlu zarobkowego”
aby zostały przez inkasenta uznane za odpowiednie
dla pobrania opłaty targowej, pomimo handlu
w dzień tzw. wolnego handlu.
Podobne w swojej treści zarzuty – niezgodnego
z art. 32 w zw. z art. 8 Konstytucji RP traktowania
podatników opłaty targowej, postawić można treści
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§ 1 ust. 3 badanej uchwały. Regulacja ta wskazuje,
że o ile artykuły handlowe niezależnie od zajmowanej powierzchni i rodzaju handlu (z pojazdu, ręki,
koszy, stoisk) lub rodzaj prowadzonej działalności
handlowej, występują w więcej niż jednej postaci
(formie) od całości pobiera się opłatę targową według stawki najwyższej. Uchwała nie wskazuje jednak – czy chodzi o najwyższą stawkę ustawową
dzienną opłaty targowej czy o stawkę maksymalną
określoną uchwałą. Niemniej jednak różnicowanie
jakiego dokonuje tutaj organ stanowiący gminy, nie
ma żadnego uzasadnienia w obowiązującym prawie
i prowadzić może do sytuacji, gdzie osoba sprzedająca artykuły z kosza i ręki de facto poniesie większe
obciążenie opłatą targową niż sprzedający produkty
z pojazdu do ładowności 1,5 tony czy powyżej
1,5 tony. Będzie zaś to miało miejsce nie ze względu
na wartość sprzedawanego towaru czy jego ilość ale
ze względu na jego formę, czyli wystąpienie kilku
form sprzedaży u jednego sprzedawcy, co spowoduje automatycznie, niezależnie od braku innych przesłanek, naliczenie stawki opłaty najwyższej nie wiadomo jak kalkulowanej. Gdyby więc przyjąć, że
uchwałodawcy chodziło o stawkę najwyższą, określoną w uchwale - byłaby to stawka 103zł jak za stoisko powyżej 4m2 ,tylko dlatego że ktoś dokonujący
sprzedaży na targowisku ma dwie formy sprzedaży
i niezależnie od tego jaki faktycznie metraż zajmuje
jego stoisko. Takie zróżnicowanie, w ocenie Kolegium nie ma charakteru relewantnego, nie jest racjonalnie uzasadnione i w ocenie Kolegium Izby
dokonywane jest w oparciu o nieobiektywne dowolne kryterium, nie służące realizacji żadnej normy
prawa materialnego, uzasadniającej takie różnicowanie. Ponadto wprowadza nierówne traktowanie
podatników opłaty targowej, nie znajdujące żadnego
uzasadnienia w świetle art. 32 Konstytucji RP, stosowanej bezpośrednio na podstawie art. 8 tej ustawy. Takie zróżnicowanie sytuacji podatników opłaty
targowej nie służy również realizacji dyspozycji żadnego szczególnego przepisu prawa ani też nie chroni żadnych wartości konstytucyjnych a wręcz w ocenie Kolegium zasady takie narusza.
Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji
przedmiotowej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze służy Gminie prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od
daty doręczenia przedmiotowej uchwały.
Wz. Przewodniczącego Kolegium
Z-ca Prezesa
Ryszard Zajączkowski
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INFORMACJA NR III-1/0310-0071/10
DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 2 listopada 2010r.
w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne
w kwocie przewyższającej 5.000zł w okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 września 2010r.
Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie wykazu osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym
umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę
lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej
5.000zł (Dz. U. Nr 22, poz. 112), Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze przedstawia wykaz umorzeń

dokonanych przez naczelników urzędów skarbowych woj. lubuskiego oraz Dyrektora Izby Celnej
w Rzepinie w okresie od 1 stycznia 2010r. do
30 września 2010r. wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
Dyrektor
Piotr Dopierała
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WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO
ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000 ZŁ
W OKRESIE OD 01.01.2010r. DO 30.09.2010r.

Lp.

Nazwisko i imię
lub nazwa (firma)

Miejsce zamieszkania
lub siedziby (miejscowość)

1

2

3

1

HURTBUD Spółka z o.o.

2

w tym:
Wysokość umorzonych kwot

Przyczyny
umorzenia 1)

Powód
umorzenia 2)

7

8

9

2 769,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

9 929,94

10 783,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 i § 2 ustawy
Ordynacja podatkowa

1

60 384,45

48 110,45

12 274,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

Zielona Góra

20 384,00

0,00

20 384,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

Janik Dorota

Wałbrzych

7 284,80

4 593,80

2 691,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 4 ustawy Ordynacja podatkowa

3

6

Buczyniak Władysław

Zielona Góra

6 048,00

5 410,00

638,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

1

7

BEMED Spółka z o.o.

Zielona Góra

106 911,47

57 464,47

49 447,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

8

Siniak Tomasz

Zielona Góra

52 576,50

41 559,50

11 017,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

1

9

Makosińska-Buczyniak Joanna

Zielona Góra

6 048,00

5 410,00

638,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

1

10

Błoch-Kuśnierz Urszula

Zielona Góra

58 453,00

53 502,00

4 951,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

2

11

Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Społeczne

Zielona Góra

30 563,00

20 428,00

10 135,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa

3

12

Majek Paweł

Zielona Góra

1 198 941,00

1 082 932,00

116 009,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

zaległości podatkowe

odsetki za
zwłokę

opłaty prolongacyjne

4

5

6

Gorzów Wielkopolski

8 016,73

5 247,73

Maziec Ewa

Gubin

20 712,94

3

Płaza Bogusława

Radachów

4

Sapigórska Joanna

5
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13

Masa Upadłości Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe
"KOMUNALNIK" Sp. z o.o.

Zielona Góra

69 449,38

25 638,38

43 811,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

14

DANMAG SERVICES Sp. z o.o.

Zielona Góra

264 084,70

172 991,70

91 093,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

15

Zakład Dywanów i Chodników
"DEKORATEX" Sp. z o.o.

Zielona Góra

6 778,00

4 138,00

2 640,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

16

ADAK Spółka akcyjna

Zielona Góra

167 000,20

27 838,20

139 162,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa

3

17

PRESTOBUD Spółka akcyjna w
upadłości

Zielona Góra

23 630,72

15 168,72

8 462,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

18

Ostrowska Iwona

Zielona Góra

5 196,60

3 598,60

1 598,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

1

19

Małyszak Halina

Zielona Góra

5 569,64

5 491,64

78,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

20

Szmyt Mirosława

Zielona Góra

9 618,10

8 694,10

924,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

21

PB Modernbud Sp. z o.o.

Żagań

206 949,70

108 352,70

98 597,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

22

Czekajło Marek

Żary

35 679,00

0,00

35 679,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

23

Chyrowska Aneta

Żary

7 800,00

7 800,00

0,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

24

Wójcik Mirosław

Jasień

32 588,00

0,00

32 588,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

25

„ASPOL” Sp. z o.o.

Lubsko

1 131 575,00

383 720,00

747 855,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa

2

26

MAX ELEKTRONIK Spółka akcyjna

Zielona Góra

156 998,00

156 940,00

58,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

3

27

Rolnicze PPUH Sp. z o.o.
w Pyrniku

Pyrnik

6 795,00

6 795,00

0,00

0,00

art. 207 §1, 67a §1 pkt 3 i § 2 w
związku z art. 67b §1 pkt 1
ustawy Ordynacja podatkowa

3
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28

Nadziejko Dawid

Gorzów Wielkopolski

7 021,50

5 055,50

1 966,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 i § 2 ustawy
Ordynacja podatkowa

1

29

Drozdowicz Bogusław

Gorzów Wielkopolski

7 294,00

5 150,00

2 144,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa

1

Merytoryczna podstawa wydania decyzji o umorzeniu.
Powód umorzenia:
1. uzasadniony ważny interes podatnika;
2. uzasadniony ważny interes publiczny;
3. ważny interes podatnika i interes publiczny.
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ANEKS NR 1
z dnia 10 sierpnia 2010r.
do porozumienie Nr ES/3052/1/2010 z dnia 10 marca 2010r. w sprawie realizacji zadania o nazwie
„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie
oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Sulechów przy
ul. St. Żeromskiego 38”
§ 1. W porozumieniu wnosi się następujące
zmiany:
1) w § 1 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
„1. Strony porozumienia postanawiają zrealizować wspólnie zadanie inwestycyjne pod nazwą
„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w miejscowości
Sulechów przy ul. St. Żeromskiego 38”, zwane
dalej zadaniem A oraz zadanie „Budowa parkingu przy kompleksie boisk sportowych”, zwane
dalej zadaniem B."
2) § 3 przyjmuje brzmienie:
„1. Gmina jest inwestorem bezpośrednim, finansującym i rozliczającym zadania.
2. Szacunkowa wartość zadania A – 948.054zł.
Zakłada się następujące źródła i wysokości finansowania zadania A:
1) budżetu państwa – 312.857zł,
2) samorząd województwa lubuskiego 312.857zł,
3) Gmina – 161.170zł,
4) Powiat – 161.170zł.
3. Szacunkowa wartość zadania B – 148.660zł.
Zakłada się następujące źródła i wysokości finansowania zadania B:
1) Gmina – 92.830zł,

2) Powiat – 55.830zł.
4. Powiat przekaże Gminie środki finansowe,
o których mowa w ust. 2 pkt 4 oraz w ust. 3
pkt 2, w formie dotacji celowej, po przedłożeniu
przez Gminę: 1) dokumentów potwierdzających
przyznanie środków zewnętrznych, 2) kopii faktur wraz z protokołem odbioru robót.
5. W przypadku, gdy wartość zadania okaże się
inna, niż określona w § 3 ust. 2. Powiat przekaże
Gminie dotację celową w wysokości stanowiącej
50% wartości zadania, po odliczeniu środków finansowych wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2.
6. Dotację celową, o której mowa w § 3 ust. 4
Powiat przekaże na rachunek bankowy Gminy
Nr 53 1020 5402 0000 0502 0027 7251.
7. Dotacja celowa, o której mowa w § 3 ust. 4 nie
może być przeznaczona na inny cel, niż wskazany w § 1 ust. 1. Dotacja wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej
wysokości podlega zwrotowi, wraz z odsetkami
jak dla zaległości podatkowych, w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych. Klasyfikacja dotacji: dział 926, rozdział 92601, par.
6610”.
§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w 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 są do
powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.

Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja: Naczelny Redaktor: Anna Zacharia Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-585, e-mail – anna.zacharia@uwoj.gorzow.pl; justyna.strelau@uwoj.gorzow.pl
Skład druk i rozpowszechnianie: Skład, druk i kolportaż: Biuro Gospodarcze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-210, e-mail – biurogospodarcze@uwoj.gorzow.pl

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210
Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. – Biuro Gospodarcze

Nakład 70 egz.

ISSN

Cena

zł

