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5426
ROZPORZ¥DZENIE NR 223/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kozie Brody
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880
oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza
siê, co nastêpuje:
§1. Ustanawia siê plan ochrony dla rezerwatu przyrody
Kozie Brody, zwanego dalej rezerwatem.
§2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest odtworzenie warunków siedliskowych pozwalaj¹cych na restytucjê
rolinnoci torfowiska niskiego i rzadkich elementów flory
naczyniowej.

2. Przyrodniczymi i spo³ecznymi uwarunkowaniami
realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, s¹:
1) zabezpieczenie warunków wilgotnociowych rezerwatu;
2) ochrona ekosystemów ³¹kowych w rezerwacie;
3) promowanie wiedzy o wartociach przyrodniczych
rezerwatu i kszta³towanie akceptacji dla stosowanych
metod ochrony czynnej wród cz³onków spo³ecznoci
lokalnej i lokalnych w³adz samorz¹dowych.
§3. Identyfikacjê oraz okrelenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz ich skutków przedstawia tabela:
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§4. Mapa lokalizacji zastawek palikowo-torfowych stanowi
za³¹cznik do rozporz¹dzenia.
§5. Ochronie czynnej podlega obszar rezerwatu stanowi¹cy czêæ dzia³ki geodezyjnej nr 2827 o powierzchni 0,72 ha
(ca³kowita powierzchnia dzia³ki wynosi 94487 ha), bêd¹cej
w zasobach Agencji Nieruchomoci Rolnych.
§6. Dzia³ania ochronne na obszarze ochrony czynnej
z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji obejmuj¹
koszenie w czerwcu ³¹k znajduj¹cych siê w zachodniej czêci
rezerwatu, poroniêtych przez zbiorowiska Filipendulo-Geranietum palustris oraz Angelico-Cirsietum olerace, przynajmniej raz w roku, z usuwaniem pokosu poza rezerwat.
§7. Obszar rezerwatu udostêpnia siê w ca³oci wy³¹cznie
dla celów naukowych za zgod¹ wojewody.

§8. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia do studiów
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego dotycz¹ce eliminacji lub ograniczenia zagro¿eñ zewnêtrznych:
1) wy³¹czenie obszaru doliny rzeki M³ynówki na dzia³kach
2828, 2827 i 2826 spod zabudowy;
2) nie podejmowanie dzia³añ zwi¹zanych z regulacj¹ stosunków wodnych w pasie 300 m od granicy rezerwatu;
3) wyeliminowanie eksploatacji torfu w otoczeniu rezerwatu,
minimum w strefie 2 km od granicy rezerwatu.
§9. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba
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5427

ROZPORZ¥DZENIE NR 224/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Majówka
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:

§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba

§1. Ustanawia siê plan ochrony dla rezerwatu przyrody
Majówka, stanowi¹cy za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

Za³¹cznik do rozporz¹dzenia Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2006 r.

PLAN OCHRONY DLA REZERWATU PRZYRODY MAJÓWKA
§1. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie przyrody
Majówka, zwanym dalej rezerwatem, jest zachowanie
i utrzymanie populacji jod³y i wierka na granicy ich naturalnego zasiêgu.

3) zabezpieczenie przed szkodami ze strony cz³owieka oraz
zwierzyny;
4) zaanga¿owanie instytucji i stowarzyszeñ naukowych do
prac zwi¹zanych z monitorowaniem i ewentualnymi zabiegami ochronnymi;

2. Przyrodniczymi i spo³ecznymi uwarunkowaniami
realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, s¹:

5) promowanie wiedzy o wartociach przyrodniczych rezerwatu i kszta³towanie akceptacji dla stosowanych metod
ochrony czynnej wród cz³onków spo³ecznoci lokalnej i
lokalnych w³adz samorz¹dowych.

1) zabezpieczenie przebiegu procesów zachodz¹cych
w drzewostanach jod³owych i wierkowych na niezmienionym poziomie;
2) inicjowanie odnowienia naturalnego jod³y i wierka
(w miejscach zagro¿enia);

§2. Identyfikacjê oraz okrelenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz ich skutków przedstawia tabela:
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§3. Obszar ochrony czynnej stanowi ca³y teren rezerwatu
obejmuj¹cy wydzielenia oznaczone w planie urz¹dzenia lasu
Nadlenictwa Taczanów na lata 2001  2010, jako pododdzia³y: 144d, f, g, h.

§4. Dzia³ania ochronne na obszarze ochrony czynnej,
z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych dzia³añ przedstawiono w tabeli:

Dziennik Urzêdowy
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§5. Obszar rezerwatu udostêpnia siê dla celów naukowych za zgod¹ wojewody.
§6. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia do studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania gmin, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego
dotycz¹ce eliminacji lub ograniczenia zagro¿eñ zewnêtrznych:

1) utrzymanie w s¹siedztwie rezerwatu dotychczasowych
stosunków wodnych, w tym gospodarowanie wodami na
niezmienionym poziomie;
2) prowadzenie gospodarki rolnej i lenej w sposób nie
zagra¿aj¹cy celowi ochrony przyrody;
3) w s¹siedztwie rezerwatu nie zmieniaæ kategorii u¿ytkowania gruntu z wyj¹tkiem zamiany na las.

5428

ROZPORZ¥DZENIE NR 225/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody Buki nad Jeziorem Lutomskim
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§1. Ustanawia siê plan ochrony dla rezerwatu przyrody
Buki nad Jeziorem Lutomskim, stanowi¹cy za³¹cznik do
rozporz¹dzenia.

§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215
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Za³¹cznik do rozporz¹dzenia Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2006 r.

PLAN OCHRONY DLA REZERWATU PRZYRODY BUKI NAD JEZIOREM LUTOMSKIM
§1. 1 Celem ochrony przyrody w rezerwacie przyrody
,,Buki nad Jeziorem Lutomskim, zwanym dalej ,,rezerwatem, jest utrzymanie ekosystemów lasów liciastych z ich
bogactwem siedlisk i ró¿norodnoci¹ biotyczn¹.

4) zaanga¿owanie instytucji i stowarzyszeñ naukowych do
prac zwi¹zanych z monitorowaniem i ewentualnymi
zabiegami ochronnymi;
5) promowanie wiedzy o wartociach przyrodniczych rezerwatu i kszta³towanie akceptacji dla stosowanych metod
ochrony czynnej wród cz³onków spo³ecznoci lokalnej
i lokalnych w³adz samorz¹dowych.

2. Przyrodniczymi i spo³ecznymi uwarunkowaniami
realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, s¹:
1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilnoæ ekosystemu lenego;

§2. Identyfikacjê oraz okrelenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz ich skutków przedstawia tabela:

2) zachowanie naturalnej gatunkowej ró¿norodnoci biotycznej;
3) utrzymanie we w³aciwym stanie siedlisk przyrodniczych;
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§5. Obszary i miejsca udostêpniane dla celów
naukowych, edukacyjnych, turystycznych, oraz okrelenie
sposobów ich udostêpniania przedstawia tabela:
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§6. Wprowadza siê ustalenia do studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
planu zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego dotycz¹ce eliminacji lub ograniczenia zagro¿eñ zewnêtrznych:



nasiennym buka miejsc pod odnowienie samosiewem na
powierzchni zredukowanej 0,60 ha, polegaj¹ce na przygotowaniu gleby (mineralizacja powierzchni gleby lub wykonanie
bruzd) w oddziale 83d. Przy braku odnowieñ naturalnych
projektuje siê wprowadzenie podsadzeñ. Typ siedliskowy
lasu: las wie¿y, sk³ad drzewostanu: 8 Bk 67 lat, 2 Brz 86 lat,
zadrzewienie 0,4, zwarcie przerywane, zespó³ rolinny: gr¹d
rodkowoeuropejski, potencjalny sk³ad gatunkowy drzewostanu: grabowo-dêbowy.











2. Dzia³ania ochronne, z podaniem rodzaju, zakresu
i lokalizacji tych dzia³añ, obejmuj¹ przygotowanie w roku

2





§4. 1. Ochronie czynnej podlega obszar o powierzchni
13,63 ha obejmuj¹cy wydzielenia oznaczone w planie
urz¹dzenia lasu Nadlenictwa Sieraków na lata 1996-2005
jako pododdzia³y: 83d, g, 84b.



/



Na obszarze ochrony cis³ej nale¿y obserwowaæ przebieg
procesów ekologicznych oraz stabilnoæ ekosystemu lenego.
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§3. Ochronie cis³ej podlega obszar o powierzchni 41,54
ha obejmuj¹cy wydzielenia oznaczone w planie urz¹dzenia
lasu Nadlenictwa Sieraków na lata 1996-2005, jako pododdzia³y: 82a, b, 83a-c, f, 84a, c-h, f1.
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a) nie zmieniaæ kategorii u¿ytkowania gruntu w s¹siedztwie
rezerwatu, za wyj¹tkiem zamiany na las,
b) w pasie 200 m od rezerwatu nie wprowadzaæ zabudowy
oraz infrastruktury technicznej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

Poz. 5429

— 22329 —

5429

ROZPORZ¥DZENIE NR 226/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ¯ywiec Dziewiêciolistny
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130 poz. 1087) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
§1. Ustanawia siê plan ochrony dla rezerwatu przyrody
¯ywiec Dziewiêciolistny, zwanego dalej rezerwatem.

2) ochrona drzewostanu umo¿liwiaj¹cego wystêpowanie
¿ywca dziewiêciolistnego;
3) ochrona i monitoring zaanga¿owanie instytucji i stowarzyszeñ naukowych do prac zwi¹zanych z monitorowaniem
i ewentualnymi zabiegami ochronnymi;
4) promowanie wiedzy o wartociach przyrodniczych rezerwatu i kszta³towanie akceptacji dla stosowanych metod
ochrony czynnej wród cz³onków spo³ecznoci lokalnej
i lokalnych w³adz samorz¹dowych.

§2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest
zachowanie stanowiska bardzo rzadkiej roliny na ni¿u
- ¿ywca dziewiêciolistnego oraz rosn¹cego tu drzewostanu
dêbowo  bukowego.

§3. Identyfikacjê oraz okrelenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz ich skutków przedstawia tabela:

2. Przyrodniczymi i spo³ecznymi uwarunkowaniami
realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, s¹:
1) ochrona i monitoring populacji oraz miejsc wystêpowania
¿ywca dziewiêciolistnego;

,


5

6











5







 

 
=





§4. Obszar rezerwatu, tj. oddzia³ 93i wg planu urz¹dzenia
lasu Nadlenictwa £opuchówko na lata 2001  2010 - podlega
ochronie czynnej.
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§5. Dzia³ania ochronne na obszarze ochrony czynnej,
z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji przedstawione s¹
w tabeli:






 

&
:













 
















=











 














§6. Obszary i miejsca udostêpniane do celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych oraz okrelenie sposobów ich
udostêpniania przedstawia tabela:
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

Poz. 5429, 5430

— 22330 —

§7. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia do studiów
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego dotycz¹ce eliminacji lub ograniczenia
zagro¿eñ zewnêtrznych:

1) nie zmieniaæ kategorii u¿ytkowania gruntów;
2) nie wprowadzaæ zabudowy oraz obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
§8. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.

w promieniu 500 m wokó³ rezerwatu
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba

5430

ROZPORZ¥DZENIE NR 227/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wilcze B³oto
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§1. Ustanawia siê plan ochrony dla rezerwatu przyrody
Wilcze B³oto, zwanego dalej rezerwatem.

2) przeciwdzia³anie neofityzacji flory i zarastaniu torfowiska
przez sosnê zwyczajn¹;
3) wyeliminowanie bezporedniej antropopresji;
4) zaanga¿owanie instytucji i stowarzyszeñ naukowych do
prac zwi¹zanych z monitorowaniem i ewentualnymi
zabiegami ochronnymi;

§2. 1 Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest
zachowanie ze wzglêdów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk rolinnoci bagiennej i torfowiskowej.

5) promowanie wiedzy o wartociach przyrodniczych rezerwatu i kszta³towanie akceptacji dla stosowanych metod
ochrony czynnej wród cz³onków spo³ecznoci lokalnej i
lokalnych w³adz samorz¹dowych.

2. Przyrodniczymi i spo³ecznymi uwarunkowaniami
realizacji celu, o których mowa w ust. 1, s¹:

§3. Identyfikacja oraz okrelenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz ich skutków.

1) zabezpieczenie warunków wilgotnociowych rezerwatu;
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

§4. Ochronie czynnej podlega obszar rezerwatu,
tj. wydzielenia oznaczone w planie urz¹dzenia lasu Nadlenictwa Krucz na lata 2003-2012, jako pododdzia³y: 52i, h, hx.

2) wyciêcie pojedynczych osobników robinii akacjowej,
czeremchy amerykañskiej i wierka pospolitego z pododdzia³u 52hx (przy pó³nocnej granicy) wraz z usuniêciem ich
drewna poza obszar rezerwatu;

§5. Dzia³ania ochronne na obszarze ochrony czynnej
z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji obejmuj¹:

3) zabezpieczenie torfowiska przed antropopresj¹ w pododdzia³ach 52h i 52hx powinno polegaæ na zwiêkszeniu
kontroli ze strony Stra¿y Lenej.

1) usuwanie sosny zwyczajnej w wielu 20 lat, w pododdziale
52h (oko³o 3 m3) - nale¿y przeprowadziæ w okresie
zimowym, podczas mrozów, a ciête drzewa i zr¹bki
wywieæ poza obszar rezerwatu;
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Poz. 5430, 5431

— 22331 —
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§6. Wskazanie obszarów i miejsc udostêpnianych dla
celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych oraz okrelenie sposobów ich udostêpniania przedstawia tabela:
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§7. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba

5431

UCHWA£A Nr XXXVI/214/2006 RADY GMINY GRANOWO
z dnia 24 padziernika 2006 roku
w sprawie: zmiany uchwa³y Nr XVII/108/2004 Rady Gminy Granowo z dnia 23.11.2004 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi K¹kolewo
na obszarze czêci dzia³ki o nr ewid.: 359/3 w gminie Granowo
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.Nr
80 poz.717 z 2003 r.), Rada Gminy Granowo uchwala co
nastêpuje:
§1. W uchwale Nr XVII/108/2004 Rady Gminy Granowo
z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego we wsi K¹kolewo na
obszarze czêci dzia³ki o nr ewid: 359/3 w gminie Granowo,
w §1 oznaczenie liczbowe dzia³ki 359/3 zmienia siê na
oznaczenie liczb¹ 472/3.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Granowo.
§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Jan Jówiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

— 22332 —

Poz. 5431

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215
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Województwa Wielkopolskiego Nr 215

— 22336 —

Poz. 5431

Dziennik Urzêdowy
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5432
UCHWA£A Nr XXXVI/217/2006 RADY GMINY GRANOWO
z dnia 24 padziernika 2006 roku
w sprawie: zmiany uchwa³y Nr XVIII/155/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 19 w zwi¹zku z art.15 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Granowo
uchwala co nastêpuje:
§1. W Uchwale Nr XVIII/155/2000 Rady Gminy Granowo
z dnia 19 grudnia 2000 r. zmienionej Uchwa³ami Nr XXIV/208/
2001 z dnia 22 listopada 2001 r. (Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 153 poz. 3273 z 10 grudnia
2001 r.), Nr VII/46/2003 z dnia 4 wrzenia 2003 r. (Dziennik
Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 13 poz. 386
z 6 lutego 2004 r.) i Nr XVII/116/2004 z 23 listopada 2004 r.
(Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 181

poz. 4011 z 16 grudnia 2004 r.) wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. §4 uchwa³y otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
1) Inkasentem jest Pan Aleksander Pluta zam. Granowo
ul. Ogrodowa 1.
2) Ustala siê wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wysokoci 10% od zainkasowanych op³at.
2. Pozosta³a czêæ uchwa³y pozostaje bez zmian.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Granowo.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Jan Jówiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

Poz. 5433

— 22338 —
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UCHWA£A NR XL/235/06 RADY MIASTA I GMINY DOLSK
z dnia 25 padziernika 2006 roku
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie gminy Dolsk
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku
o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,
poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131,
poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167. poz.1400, Nr 94, poz. 788;
z 2006 r. Nr 249, poz. 2104) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt. 14a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;
z 2006 Nr 17, poz. 128) Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala,
co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr XXVI/152/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie gminy Dolsk (Dz. Urz. Województwa
Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 58, poz. 1801) wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w §3 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) grupa II  dochód miesiêczny na jednego cz³onka
rodziny ucznia jest wy¿szy ni¿ 150,00 z³ i nie przekracza
kwoty, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593
z pón. zm.);

2) w §4 uchyla siê ust. 2;
3) w §5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) wiadczenia pieniê¿nego wyp³acanego w okresie zajêæ
szkolnych,
4) §9 otrzymuje brzmienie:
§9. Zasi³ek szkolny mo¿e byæ przyznany uczniowi, który
znalaz³ siê przejciowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego;
5) Po §10 dodaje siê §10a w brzmieniu:
§10a. Wniosek o zasi³ek szkolny wraz z udokumentowaniem zdarzenia losowego sk³ada siê w Urzêdzie Miasta
i Gminy Dolsk w terminie nie d³u¿szym ni¿ dwa miesi¹ce
od wyst¹pienia zdarzenia uzasadniaj¹cego przyznanie tego
zasi³ku.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Dolsk.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Eugeniusz M¹dry

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

Poz. 5434

— 22339 —
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UCHWA£A NR XL/236/06 RADY MIASTA I GMINY DOLSK
z dnia 25 padziernika 2006 roku
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokoæ i warunki
wyp³acania innych sk³adników wynagrodzenia wynikaj¹cych ze stosunku pracy, szczegó³owy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw.
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i z 2006 r. Nr 17, poz. 128), Rada Miasta i Gminy Dolsk
uchwala, co nastêpuje:
I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE
§1. Regulamin okrela wysokoæ stawek i szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokoæ i warunki
wyp³acania innych sk³adników wynagrodzenia wynikaj¹cych
ze stosunku pracy, szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw w okresie od 1.01 do 31.12.2007 roku.
§2. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub
gimnazjum, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina
Dolsk,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa
w pkt. 1,
3) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
4) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
5) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka.
6) Karcie Nauczyciela  rozumie siê przez to ustawê z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674)
7) rozporz¹dzeniu  rozumie siê przez to Rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. nr 22, poz. 181 ze zm).
8) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
9) Regulaminie  rozumie siê regulamin okrelaj¹cy
wysokoæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz wysokoæ i warunki wyp³acania
innych sk³adników wynagrodzenia wynikaj¹cych ze
stosunku pracy, szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw
II. DODATEK MOTYWACYJNY
§3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach , olimpiadach itp.,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki;
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych
pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych
urz¹dzeñ szkolnych,
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e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,

§4. 1. rodki na dodatki motywacyjne stanowi¹ 4% kwoty
planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,

2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony,
nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok kalendarzowy.

g) celowe i oszczêdne wydatkowanie rodków finansowych szko³y,
h) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o której
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych , olimpiadach,
zawodach sportowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.

7
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urlopie dla poratowania zdrowia

-

zwolnieniu lekarskim d³u¿szym ni¿ jeden miesi¹c

-

urlopie wychowawczym
III. DODATEK FUNKCYJNY

§5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci
okrelonej poni¿ej:
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5. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje za czas nie
realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuñczych z powodu przebywania
nauczyciela na:






6

4. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia




3

3. Wysokoæ dodatku motywacyjnego, w granicach
przyznanych rodków finansowych, dla nauczyciela oraz okres
jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia warunków,
o których mowa w §2, ustala dyrektor, po zasiêgniêciu opinii
dzia³aj¹cych w szkole zwi¹zków zawodowych, a w stosunku
do dyrektora ustala burmistrz.










2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
W tym przypadku prawo do dodatku powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca po up³ywie jednomiesiêcznego okresu pe³nienia tych obowi¹zków i ganie z pierwszym dniem miesi¹ca
nastêpuj¹cego po zaprzestaniu pe³nienia tych obowi¹zków.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 1 i 2, uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, liczbê uczniów
i oddzia³ów, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego
stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki
pracy szko³y oraz warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne, w jakich szko³a funkcjonuje, ustala:
a) dla dyrektora burmistrz
b) dla wicedyrektora dyrektor szko³y.
§6. 1. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi z tytu³u:
a) sprawowania opiekuna sta¿u, w wysokoci 2% do 8%
minimalnego wynagrodzenia za pracê ,

b) powierzenia wychowawstwa klasy lub grupy przedszkolnej w wysokoci od 3% do 8% minimalnego wynagrodzenia za pracê.
c) za analizê i ocenê prac uczniowskich z jêzyka polskiego,
pocz¹wszy od klasy czwartej szko³y podstawowej
w wysokoci 2% do 4% minimalnego wynagrodzenia za
pracê.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 1 , uwzglêdniaj¹c zakres i z³o¿onoæ zadañ oraz warunki
ich realizacji, ustala dyrektor.
§7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §4 ust. 1 i 2 oraz w §5 ust. 1 powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca  od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne , o którym mowa w ust. 1, nie
przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
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w okresach za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli
zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY

w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹
liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.
1, uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar godzin przez 4,16
z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas
zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny
liczy siê za pe³n¹ godzinê.

§8. 1. Nauczycielom szkó³, nie bêd¹cych specjalnymi,
którzy prowadz¹ zajêcia dydaktyczne w klasach, w których
przynajmniej jedno dziecko posiada orzeczenie do kszta³cenia
specjalnego, przys³uguje dodatek w wysokoci 10% stawki
godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za
ka¿d¹ faktycznie przepracowan¹ godzinê.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni,
w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za
dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.

2. Nauczycielom prowadz¹cym indywidualne nauczanie
dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego
przys³uguje dodatek w wysokoci 20% stawki godzinowej,
obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za ka¿d¹
przepracowan¹ godzinê w ramach realizowanego programu
indywidualnego.

4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych
po stronie pracodawcy, a w szczególnoci w zwi¹zku z:

3. Dodatek za prace w trudnych warunkach przys³uguje
nauczycielom szkó³ podstawowych prowadzonych w klasach
³¹czonych w wysokoci 15% stawki godzinowej za ka¿d¹
przeprowadzon¹ w tych klasach godzinê nauczania.

3) chorob¹ ucznia nauczanego indywidualnie trwaj¹c¹ nie
d³u¿ej ni¿ 1 tydzieñ, powoduj¹c¹ nie odbycie zajêæ do
2 godzin traktuje siê jako godziny odbyte.

4. Dodatki za trudne warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
V. DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§9. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
w wysokoci i na zasadach okrelonych w art. 33 ust.1 ustawy
Karta Nauczyciela oraz §7 rozporz¹dzenia i na warunkach
okrelonych w ust. 2.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
a) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub wy¿szej stawki tego dodatku, je¿eli
nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
b) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.

VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW
§10. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ nauczyciela ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi
stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za
warunki pracy, je¿eli praca tej godzinie zosta³a zrealizowana

1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,

5. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa ustala siê, w sposób okrelony w ust. 1, której realizacja
nastêpuje w zastêpstwie nieobecnego nauczyciela.
§11. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w §9,
przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane i w przypadkach okrelonych w ust. 4.
§12. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
VII. NAGRODY I INNE WIADCZENIA
WYNIKAJ¥CE ZE STOSUNKU PRACY
§13. 1. W bud¿ecie organu prowadz¹cego szko³y tworzy
siê fundusz nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno  wychowawcze w wysokoci 1% planowanych
rocznych rodków wynagrodzeñ osobowych nauczycieli,
z tym ¿e:
a) 80% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora.
b) 20% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody organu
prowadz¹cego
2. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1
zgodnie z art. 49 ust.2 Karty reguluje odrêbna uchwa³a Rady
Miasta i Gminy Dolsk.
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VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Dolsk

§14. 1. Regulamin zosta³ uzgodniony z Zarz¹dem Oddzia³u ZNP w Dolsku.

§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia.

2. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w formie aneksu,
w trybie przewidzianym w ust. 1.

Przewodnicz¹cy Rady
() Eugeniusz M¹dry
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UCHWA£A Nr I/9/06 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dnia 27 listopada 2006 roku
zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z pón. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844) Rada Miejska
w Pogorzeli uchwala, co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr XXXVIII/228/06 Rady Miejskiej
w Pogorzeli z dnia 25 padziernika 2006 roku w sprawie
ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2007 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w §1 ust. 2 pkt 1 lit. b i c otrzymuje brzmienie:
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

884 z³

2) w §1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5
tony i poni¿ej 12 ton
1.524 z³
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Pogorzeli.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

762 z³
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
() Eugeniusz Sierszulski
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UCHWA£A Nr II/10/2006 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie: okrelenia stawek podatku od nieruchomoci
oraz zwolnieñ od podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz.1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7
ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Dz. U. Nr 121, poz.
844 z póniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê na terenie gminy Kórnik stawki podatku od
nieruchomoci w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków  za 1 m2 powierzchni
 0,67 z³
b) pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni
 3,64 z³
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego  od 1 m2 powierzchni
 0,23 z³

1. Nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez
jednostki organizacyjne powo³ane do ochrony przeciwpo¿arowej, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej.
2. Nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez
jednostki organizacyjne powo³ane do przestrzegania
prawa i porz¹dku publicznego, z wyj¹tkiem zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
3. Nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez wietlice wiejskie zajmowane na cele kulturalno-owiatowe,
z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
4. Nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez
placówki opiekuñczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej.
*5. Nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez
placówki publiczne w zakresie wypo¿yczania ksi¹¿ek
i czytelnictwa, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej.

a) mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni uytkowej  0,55 z³

*6. Nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez
placówki publiczne w zakresie doradztwa rolniczego,
z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
 18,60 z³

*7. Nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez
placówki publiczne w zakresie wiadczenia pomocy
spo³ecznej, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  8,66 z³

*8. Nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez
placówki publiczne w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej.

2. od budynków lub ich czêci:

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
 2,20 z³
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
 6,20 z³
3. od budowli

 2% wartoci

§2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:

*9. Grunty zajête na drogi, co do których toczy siê postêpowanie o przejêcie na w³asnoæ przez Gminê Kórnik.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kórnik.
§4. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Kórniku Nr XLVII/
500/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie okrelenia
stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnieñ od podatku
od nieruchomoci.
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§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku 2007.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
() Irena Kaczmarek

* Uchwa³a Nr 26/1125/2006 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2006 roku
orzekaj¹ca niewa¿noæ postanowienia §2 pkt 5, 6, 7, 8, 9
uchwa³y nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 5
grudnia 2006 roku w sprawie: okrelenia stawek podatku
od nieruchomoci oraz zwolnieñ od podatku od nieruchomoci  z uwagi na niezgodnoæ z prawem.
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UCHWA£A Nr III/8/2006 RADY GMINY OLSZÓWKA
z dnia 8 grudnia 2006 roku
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci w roku 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203 i 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Dz. U. z 2005 r.
Nr 143, poz. 1199)uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê na terenie gminy Olszówka w roku podatkowym 2007 od podatku od nieruchomoci:
1. budynki mieszkalne bêd¹ce w posiadaniu rolników;

2. nieruchomoci lub ich czêci zajête na realizacjê zadañ
zwi¹zanych z ochron¹ p.po¿. z wyj¹tkiem nieruchomoci
lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹;
3. nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby wietlic
wiejskich z wyj¹tkiem nieruchomoci lub ich czêci
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹;
4. budynki i budowle sieci wodoci¹gowych stanowi¹ce
w³asnoæ gminy;
5. budynki i budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania cieków stanowi¹ce w³asnoæ gminy.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2007 roku.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Olszówce
() Pawe³ Lasota

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

Poz. 5438

— 22345 —

5438

UCHWA£A Nr III/10/2006 RADY GMINY OLSZÓWKA
z dnia 8 grudnia 2006 roku
w sprawie okrelenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla podatników
podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z pón. zm.),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 roku o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 z pón. zm.) Rada Gminy w Olszówce uchwala, co
nastêpuje:
§1. Okrela siê wzory formularzy deklaracji:
a) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa,
a tak¿e jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe bêd¹cych podatnikami
podatku od nieruchomoci w brzmieniu ustalonym
w za³¹czniku Nr 1.
b) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek
organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe bêd¹cych
podatnikami podatku rolnego w brzmieniu ustalonym
w za³¹czniku Nr 2.

c) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek
organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe bêd¹cych
podatnikami podatku lenego w brzmieniu ustalonym
w za³¹czniku Nr 3.
§2. 1. Okrela siê wzory formularzy informacji:
a) dla osób fizycznych bêd¹cych podatnikami podatku
od nieruchomoci w brzmieniu ustalonym w za³¹czniku Nr 4,
b) dla osób fizycznych bêd¹cych podatnikami podatku rolnego
w brzmieniu ustalonym w za³¹czniku Nr 5,
c) dla osób fizycznych bêd¹cych podatnikami podatku lenego
w brzmieniu ustalonym w za³¹czniku Nr 6.
§3. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a nr III/13/2002 Rady Gminy Olszówka z dnia 6 grudnia
2002 r.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Olszówka.
§5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2007 roku.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Olszówce
() Pawe³ Lasota

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

— 22346 —

Poz. 5438

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

— 22347 —

Poz. 5438

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

— 22348 —

Poz. 5438

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

— 22349 —

Poz. 5438

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

— 22350 —

Poz. 5438

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

— 22351 —

Poz. 5438

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

— 22352 —

Poz. 5438

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

— 22353 —

Poz. 5438

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

— 22354 —

Poz. 5438

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

— 22355 —

Poz. 5438

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

— 22356 —

Poz. 5438

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

— 22357 —

Poz. 5438

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

— 22358 —

Poz. 5438

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

— 22359 —

Poz. 5438

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

— 22360 —

Poz. 5438

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

Poz. 5439

— 22361 —

5439

UCHWA£A Nr II/12/2006 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOLINIE
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art.
5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr
9 poz.84 z 2002 roku ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 25 padziernika 2006 r. w sprawie wysokoci
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych (M.P. z 2006 r. Nr 75, poz. 758), Rada Miejska
uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1. Od gruntów:
a. zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
0,69 z³

c. od budynków letniskowych

6,23 z³

d. od innych pozosta³ych

6,23 z³

7. Od budowli ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych 2%
§2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci ni¿ej
wymienione nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ gminy:
a. nieruchomoci lub ich czêci zajmowane przez
instytucje kultury, z wyj¹tkiem przedmiotów opodatkowania zajêtych na dzia³alnoæ gospodarcz¹,
b. nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez
wietlice wiejskie, z wyj¹tkiem przedmiotów opodatkowania zajêtych na dzia³alnoæ gospodarcz¹,

b. pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,65 z³

c. nieruchomoci lub ich czêci zajête na wiadczenie
us³ug w zakresie opieki spo³ecznej, z wyj¹tkiem
przedmiotów opodatkowania zajêtych na dzia³alnoæ
gospodarcz¹,

c. pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni
0,28 z³

d. nieruchomoci lub ich czêci zajête na zadania
z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej, z wyj¹tkiem
przedmiotów opodatkowania zajêtych na dzia³alnoæ
gospodarcz¹,

2. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
0,57 z³

e. nieruchomoci lub ich czêci zajête na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, z wyj¹tkiem przedmiotów
opodatkowania zajêtych na dzia³alnoæ gospodarcz¹.

3. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 16,35 z³
4. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
8,66 z³
5. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
3,75 z³
6. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci , w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
a. od budynków gospodarczych

3,43 z³

b. od gara¿y wolnostoj¹cych

4,64 z³

§3. Podatek od nieruchomoci nale¿y wp³acaæ na konto
Urzêdu Miasta i Gminy prowadzone przez Pobiedzisko
 Goliñski Bank Spó³dzielczy w Pobiedziskach oddzia³
Murowana Golina.
§4. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§6. Traci moc Uchwa³a Nr XXX/330/2005 Rady Miejskiej
w Murowanej Golinie z dnia 21 listopada 2005 roku
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2006 rok.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku nale¿nego za 2007 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Zbyszek Krugie³ka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

Poz. 5440

— 22362 —

5440

UCHWA£A Nr II/13/2006 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOLINIE
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie: ustalenia op³aty targowej na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U.Nr 142, poz.1591 z 2001 r. ze zmianami) , art.
19 pkt.1a i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 9, poz. 84 z 2002
roku ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
25 padziernika 2006 r. w sprawie wysokoci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.
z 2006 r. Nr 75, poz.758), Rada Miejska uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawki op³aty targowej w wysokoci:
1. 16 z³ dziennie - od sprzeda¿y art. rolnych,
2. 24 z³ dziennie - od sprzeda¿y art. pozosta³ych,
3. 8 z³ dziennie - od sprzeda¿y art. rolnych dokonywanej
przez podatników podatku rolnego posiadaj¹cych
gospodarstwo rolne na terenie miasta i gminy Murowana
Golina.
§2. W przypadku, gdy dla danej sprzeda¿y w³aciwa jest
wiêcej ni¿ jedna stawka op³aty targowej, stosuje siê stawkê
wy¿sz¹.
§3. Terminem p³atnoci op³aty targowej jest dzieñ,
w którym dokonywana jest sprzeda¿.
§4. Pobór op³aty targowej dokonywany bêdzie przez:
1. Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ Zielone Wzgórza z targowiska przy ul. D³ugiej i terenu osiedla Zielone Wzgórza.
2. Urz¹d Miasta i Gminy z miejsc targowych z pozosta³ej
czêci miasta z wyj¹tkiem zakresu okrelonego w ust. 1.
3. So³tysów gminy Murowana Golina z miejsc targowych
z terenu gminy w³aciwych dla poszczególnych wsi.

§5. 1. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso dla Spó³dzielni
Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w wysokoci 90% zebranej
kwoty oraz dla so³tysów w wysokoci 10% zebranej kwoty.
2. Inkasenci zobowi¹zani s¹ do pobierania op³aty
targowej na kwitariuszach przychodowych, uprzednio
pobranych z Urzêdu Miasta i Gminy.
Pobran¹ op³atê targow¹ inkasenci winni wp³acaæ na konto
Urzêdu Miasta i Gminy prowadzone przez Pobiedzisko
-Goliñski Bank Spó³dzielczy w Pobiedziskach oddzia³
Murowana Golina w terminie 7 dni od daty wykorzystania w ca³oci kwitariusza przychodowego z wyj¹tkiem
miesi¹ca grudnia, w którym pobran¹ op³atê nale¿y
rozliczyæ do dnia 30 grudnia.
3. Inkasenci ponosz¹ osobist¹ odpowiedzialnoæ za
op³atê targow¹ pobran¹ i nie wp³acon¹ w terminie na w/w
konto.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§7. Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.
§8. Traci moc Uchwa³a Nr XXX/333/2005 Rady Miejskiej
w Murowanej Golinie z dnia 21 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia wysokoci op³aty targowej na 2006 rok
oraz Uchwa³a Nr XXXI/342/2005 Rady Miejskiej w Murowanej
Golinie z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany
Uchwa³y Nr XXX/333/2005 Rady Miejskiej w Murowanej
Golinie w sprawie ustalenia op³aty targowej na 2006 rok.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do op³aty nale¿nej za 2007 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Zbyszek Krugie³ka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

Poz. 5441

— 22363 —

5441

UCHWA£A Nr II/14/2006 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOLINIE
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie: ustalenia wysokoci stawki podatku od posiadania
psów na 2007 rok oraz sposobu jego poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art.
14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 9, poz. 84 z 2002 roku ze
zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 padziernika 2006 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. z 2006 r.
Nr 75, poz.758), Rada Miejska uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 18 z³ za ka¿dego psa.
§2. 1. Pobór podatku od posiadania psów dokonywany
bêdzie w drodze inkasa:
a. na obszarze osiedla Zielone Wzgórza przez administracjê Spó³dzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza,
b. na obszarze wsi przez so³tysów.
2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso:
a. dla Spó³dzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza
w wysokoci 20% zebranej kwoty,
b. dla so³tysów w wysokoci 20% zebranej kwoty.
3. Pobrany podatek inkasenci powinni wp³acaæ na konto
Urzêdu Miasta i Gminy prowadzone przez Pobiedzisko
 Goliñski Bank Spó³dzielczy w Pobiedziskach oddzia³
Murowana Golina w ci¹gu 7 dni od daty pobrania.
4. Inkasenci ponosz¹ osobist¹ odpowiedzialnoæ za
podatek pobrany i nie wp³acony w terminie na konto Urzêdu
Miasta i Gminy.

5. Mieszkañcy miasta Murowana Golina z wy³¹czeniem
Osiedla Zielone Wzgórza wp³aty winni dokonywaæ
bezporednio na konto Urzêdu Miasta i Gminy.
§3. 1. Podatek p³atny jest z góry, bez wezwania do
30 wrzenia 2007 roku, a w przypadku powstania obowi¹zku
podatkowego w ci¹gu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowi¹zku podatkowego. W przypadku powstania lub
wyganiêcia obowi¹zku podatkowego w ci¹gu roku, podatek
ustala siê proporcjonalnie do liczby miesiêcy, w których
istnia³ obowi¹zek podatkowy.
2. Obowi¹zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³y
okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku
i wygasa z up³ywem miesi¹ca, w którym usta³y okolicznoci
uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§5. Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez rozplakatowanie
w miejscach publicznych.
§6. Traci moc Uchwa³a Nr XXX/332/2005 Rady Miejskiej
w Murowanej Golinie z dnia 21 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia wysokoci stawki podatku od posiadania
psów na 2006 rok oraz sposobu jego poboru.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku nale¿nego za 2007 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Zbyszek Krugie³ka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

Poz. 5442

— 22364 —

5442

UCHWA£A Nr II/15/2006 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOLINIE
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych i zwolnieñ w tym podatku na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póniejszymi zmianami) i art.
10 ust. 1,2 i 3 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
Nr 9 poz. 84 z 2002 roku z pón. zm.), obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 25 padziernika 2006 roku w sprawie
wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M.P. z 2006 r. Nr 75, poz. 758)
i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 padziernika
2006 roku w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2007 roku (M.P. z 2006 r. Nr 72,
poz. 721) Rada Miejska uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie i wyprodukowanych
przed 1990 r.
650 z³

c) o trzech osiach i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton
i mniej ni¿ 21 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
1.380 z³
d) o trzech osiach i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton
i mniej ni¿ 21 ton z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych
1.430 z³
e) o trzech osiach i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 21 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
1.920 z³
f) o trzech osiach i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 21 ton
z innym zawieszeniem osi jezdnych
1.970 z³
g) o czterech osiach i wiêcej i masie ca³kowitej nie mniej
ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 29 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
1.970 z³
h) o czterech osiach i wiêcej i masie ca³kowitej nie mniej
ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 29 ton z innym zawieszeniem osi
jezdnych
2.020 z³

b) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie i wyprodukowanych
w 1990 r. i póniej
580 z³

i)

o czterech osiach i wiêcej i masie ca³kowitej nie mniej
ni¿ 29 ton z zawieszeniem pneumatycznym 2.120 z³

c) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie posiadaj¹ce urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie rodowiska
530 z³

j)

o czterech osiach i wiêcej i masie ca³kowitej nie mniej
ni¿ 29 ton z innym zawieszeniem osi jezdnych
2.320 z³

d) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie i wyprodukowanych przed 1990 r.
900 z³
e) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie i wyprodukowanych w 1990 r. i póniej
820 z³
f) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie posiadaj¹ce
urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie rodowiska
750 z³
g) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton wyprodukowanych
przed 1990 r.
1.270 z³
h) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton wyprodukowanych
w 1990 r. i póniej
1.170 z³
i)

powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton posiadaj¹ce urz¹dzenia
s³u¿¹ce ochronie rodowiska
1.070 z³

2. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

3. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie i wyprodukowanych
przed 1990 r.
1.170 z³
b) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie i wyprodukowanych
w 1990 r. i póniej
1.120 z³
c) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie posiadaj¹ce urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie rodowiska
1.070 z³
d) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie i wyprodukowanych przed 1990 r.
1.270 z³
e) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie i wyprodukowanych w 1990 r. i póniej
1.220 z³

a) o dwóch osiach i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
1.380 z³

f) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie posiadaj¹ce urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie rodowiska
1.170 z³

b) o dwóch osiach i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton
z innym systemem zawieszenia osi jezdnej 1.430 z³

g) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton przy nacisku na siod³o
ci¹gnika do 8 ton w³¹cznie i wyprodukowanych przed
1990 r.
1.380 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

h) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton przy nacisku na siod³o
ci¹gnika do 8 ton w³¹cznie i wyprodukowanych w 1990
r. i póniej
1.320 z³
i)

j)
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powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton przy nacisku na siod³o
ci¹gnika do 8 ton w³¹cznie posiadaj¹ce urz¹dzenia
s³u¿¹ce ochronie rodowiska
1.280 z³

c) od 7 ton do 9 ton w³¹cznie posiadaj¹ce urz¹dzenia
s³u¿¹ce ochronie rodowiska
270 z³
d) od 10 ton i poni¿ej 12 ton i wyprodukowanych przed
1990 r.
470 z³
e) od 10 ton i poni¿ej 12 ton i wyprodukowanych w 1990
r. i póniej
420 z³

powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton przy nacisku na siod³o
ci¹gnika powy¿ej 8 ton i wyprodukowanych przed 1990
r.
1.490 z³

f) od 10 ton i poni¿ej 12 ton posiadaj¹ce urz¹dzenia
s³u¿¹ce ochronie rodowiska
370 z³

k) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton przy nacisku na siod³o
ci¹gnika powy¿ej 8 ton i wyprodukowanych w 1990 r.
i póniej
1.430 z³

6. przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatników podatku rolnego:

l)

powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton przy nacisku na siod³o
ci¹gnika powy¿ej 8 ton posiadaj¹ce urz¹dzenia s³u¿¹ce
ochronie rodowiska
1.380 z³

4. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton:
a) o dwóch osiach i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton
i mniej ni¿ 25 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równowa¿ne
1.380 z³
b) o dwóch osiach i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton
i mniej ni¿ 25 ton z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych
1.430 z³
c) o dwóch osiach i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 25 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
1.710 z³
d) o dwóch osiach i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 25 ton
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.820 z³
e) o trzech osiach i wiêcej i masie ca³kowitej nie mniej ni¿
12 ton i mniej ni¿ 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
1.810 z³
f) o trzech osiach i wiêcej i masie ca³kowitej nie mniej ni¿
12 ton i mniej ni¿ 40 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.870 z³
g) o trzech osiach i wiêcej i masie ca³kowitej nie mniej ni¿
40 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
1.840 z³
h) o trzech osiach i wiêcej i masie ca³kowitej nie mniej ni¿
40 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
2.320 z³
5. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatników podatku rolnego:
a) od 7 ton do 9 ton w³¹cznie i wyprodukowanych przed
1990 r.
370 z³
b) od 7 ton do 9 ton w³¹cznie i wyprodukowanych
w 1990 r. i póniej
320 z³

a) jednej osi i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równowa¿ne
430 z³
b) jednej osi i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych
610 z³
c) dwóch osiach i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton
i mniej ni¿ 33 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równowa¿ne
670 z³
d) dwóch osiach i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton
i mniej ni¿ 33 ton z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych
900 z³
e) dwóch osiach i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 33 ton
i mniej ni¿ 38 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równowa¿ne
960 z³
f) dwóch osiach i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 33 ton
i mniej ni¿ 38 ton z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych
1.380 z³
g) dwóch osiach i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 38 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równowa¿ne
1.220 z³
h) dwóch osiach i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 38 ton
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.810 z³
i)

trzech osiach i wiêcej i masie ca³kowitej nie mniej ni¿
12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym
za równowa¿ne
1.010 z³

j)

trzech osiach i wiêcej i masie ca³kowitej nie mniej ni¿
12 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.380 z³

7. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie i wyprodukowanych przed 1990 r.
480 z³
b) do 15 miejsc w³¹cznie i wyprodukowanych w 1990 r.
i póniej
440 z³
c) do 15 miejsc w³¹cznie posiadaj¹ce urz¹dzenia s³u¿¹ce
ochronie rodowiska
380 z³
d) powy¿ej 15 do 30 miejsc i wyprodukowanych przed
1990 r.
800 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

e) powy¿ej 15 do 30 miejsc i wyprodukowanych w 1990 r.
i póniej
750 z³
f) powy¿ej 15 do 30 miejsc posiadaj¹ce urz¹dzenia
s³u¿¹ce ochronie rodowiska
700 z³
g) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc i wyprodukowanych
przed 1990 r.
1.660 z³

§5. Traci moc Uchwa³a Rady Miejskiej w Murowanej
Golinie Nr XXX/331/2005 z dnia 21 listopada 2005 roku
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych i zwolnieñ w tym podatku na 2006 rok.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku nale¿nego za 2007 rok.

h) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc i wyprodukowanych
w 1990 r. i póniej
1.600 z³
i)
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Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Zbyszek Krugie³ka

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc posiadaj¹ce urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie rodowiska
1.540 z³

*§2. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe stanowi¹ce w³asnoæ gminy z wy³¹czeniem rodków transportowych, o których mowa w art. 8 pkt
2,4 i 6 ustawy.
§3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie w miejscach publicznych.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy.

* Uchwa³a Nr 26/1126/2006 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2006 roku
orzekaj¹ca niewa¿noæ postanowienia §2 uchwa³y Nr II/15/
2006 Rady Miejskiej w Murowanej Golinie z dnia
11 grudnia 2006 roku w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ
w tym podatku na 2007 rok  z uwagi na niezgodnoæ
z prawem.

5443

UCHWA£A Nr II/16/2006 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOLINIE
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie: obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2006 roku
dla ustalenia podstawy do obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 rok o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art.6 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94
poz.431 z 1993 roku ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2006 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2006 roku (M.P. z 2006 r. Nr 74, poz.745)
Rada Miejska uchwala co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2006 roku z 35,52 z³ za 1 q do 32 z³ za 1 q.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
i ma zastosowanie do podatku nale¿nego za 2007 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Zbyszek Krugie³ka
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UCHWA£A Nr II/18/2006 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOLINIE
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie: sprostowania b³êdu pisarskiego w Uchwale Nr XXXIX/407/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Golinie
z dnia 04 wrzenia 2006 roku w sprawie przyjêcia regulaminu udzielania pomocy materialnej
przez gminê Murowana Golina dla uczniów zamieszka³ych na terenie gminy.
Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póniejszymi zmianami) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Postanawia siê sprostowaæ b³¹d pisarski polegaj¹cy na pominiêciu s³ów nie ni¿szej ni¿ przed s³owami: 80%
kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr.
228, poz. 2255, z pó. zm.).

ni¿ 80% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z pó. zm.)
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§2. 1. Prawid³owy tekst §4 brzmi:

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Zbyszek Krugie³ka

Wysokoæ miesiêcznego stypendium szkolnego
w danym roku szkolnym ustala siê w wysokoci nie ni¿szej

5445

UCHWA£A NR III/9/06 RADY MIASTA I GMINY DOLSK
z dnia 13 grudnia 2006 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz wysokoæ i warunki wyp³acania innych sk³adników wynagrodzenia wynikaj¹cych ze stosunku
pracy, szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw.
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i 2006 r. Nr 17, poz. 128), Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala,
co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XL/236/06 Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 25 padziernika 2006 roku w sprawie ustalenia
regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ stawek i szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokoæ i warunki
wyp³acania innych sk³adników wynagrodzenia wynikaj¹cych
ze stosunku pracy, szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw, wprowadza siê w §6 nastêpuj¹ce zmiany:

Dziennik Urzêdowy
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1) w ust. 1 lit. b skrela siê wyrazy lub grupy przedszkolnej,
2) w ust. 1 uchyla siê pkt c

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Dolsk.

Przewodnicz¹cy Rady
() Zbigniew Kierzkowski
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UCHWA£A NR III/13/06 RADY MIASTA I GMINY DOLSK
z dnia 13 grudnia 2006
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.
128) oraz art.5 ust. 1 i 4, art.6 ust.12, art.7 ust.3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych1 (Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie miasta i gminy Dolsk:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
bez
wzglêdu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,64 z³ od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,65 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego - 0,12 z³ od 1 m2
powierzchni;
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - 0,57 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,50 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie us³ug szewskich  8,30 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,

d) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie us³ug zegarmistrzowskich  8,30 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
e) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie us³ug napraw sprzêtu RTV, AGD  8,30 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,66 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
g) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,75 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
h) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  4,00 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej;
3) od budowli:
a) ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz
budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania
cieków sanitarnych  1,75%,
b) od budowli pozosta³ych  2% ich wartoci okrelonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych.
§2. 1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki,
budowle oraz grunty zajête na potrzeby:
a) dzia³alnoci kulturalnej,
b) ochrony przeciwpo¿arowej,
c) zwi¹zane z wykonywaniem zadañ w zakresie porz¹dku
publicznego,
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d) pomocy spo³ecznej,
e) doradztwa rolniczego.
2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci grunty
zajête na potrzeby dzia³alnoci sportowej.

Poz. 5446, 5447

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz.Urz. WE L 368
z 17.12.1992),

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ w roku podatkowym 2007.

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowania niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz.Urz.
WE L 187 z 20.07.1999).

Przewodnicz¹cy Rady
() Zbigniew Kierzkowski

Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie  z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej
 dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym
Unii Europejskiej  wydanie specjalne.

5447

UCHWA£A NR III/14/06 RADY MIASTA I GMINY DOLSK
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku
od rodków transportowych na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.
128) oraz art. 10 ust. 1 i 2 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych1 (Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie miasta i gminy
Dolsk:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanych
od 1990 r. lub póniej:
a) od 3,5 ton do 5,5 tony w³¹cznie

- 636 z³.,

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

- 828 z³.,

c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton

- 888 z³.;

2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanych
przed 1990 r.o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 tony w³¹cznie

 660 z³.,

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

 852 z³.,

c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton

 912 z³.;

3) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od
liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wed³ug stawek okrelonych w za³¹czniku
Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych, przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5
tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanych:
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a) do roku 1990 w³¹cznie

- 468 z³.,

a) mniejszej ni¿ 30 miejsc

 1272 z³,

b) po roku 1990

- 444 z³.,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

 1752 z³.

5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy
ca³kowitej pojazdu, zawieszenia - wed³ug stawek okrelonych w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y;
6) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego),
w zale¿noci od roku produkcji przyczepy i naczepy
wyprodukowanych:
a) do roku 1990 w³¹cznie

 324 z³

b) po roku 1990

 300 z³

§2. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych,
rodki transportowe wykorzystywane do przewozu dzieci
i m³odzie¿y do szkó³ na terenie gminy.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ w roku podatkowym 2007.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zbigniew Kierzkowski

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:

7) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, wed³ug stawek okrelonych w za³¹czniku Nr 3 do
niniejszej uchwa³y;

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz.Urz. WE L 368
z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowania niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz.Urz.
WE L 187 z 20.07.1999).

8) od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
wyprodukowanych do roku 1990 w³¹cznie:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc

 1296 z³.,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

 1776 z³.

9) od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
wyprodukowanych po roku 1990 i póniej:

Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie  z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej
 dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym
Unii Europejskiej  wydanie specjalne.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y RMiG Dolsk NR III/14/06
z dnia 13 grudnia 2006 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH OKRELONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y RMiG Dolsk NR III/14/06
z dnia 13 grudnia 2006 r.

STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH OKRELONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY
/
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y RMiG Dolsk NR III/14/06
z dnia 13 grudnia 2006 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKRELONYCH w art. 8 pkt. 6 USTAWY
/



 

&


















6



2 
1







0





















 













-







,


















































'






































7



 



















Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

— 22372 —

Poz. 5448

5448
UCHWA£A NR III/15/06 RADY MIASTA I GMINY DOLSK
z dnia 13 grudnia 2006
w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.
128) i art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych1 (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844) uchwala siê co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci  45 z³ od posiadania jednego psa.
2. Zwalnia siê z podatku od posiadania psów  posiadanie psa do pilnowania nieruchomoci
§2. 1. Podatek od posiadania psów p³atny jest bez
wezwania do dnia 15 marca roku podatkowego a w przypadku
powstania obowi¹zku podatkowego w ci¹gu roku w terminie
14 dni od dnia powstania obowi¹zku podatkowego.
W przypadku powstania lub wyganiêcia obowi¹zku podatkowego w ci¹gu roku podatkowego, podatek ustala siê proporcjonalnie do liczby miesiêcy, w których istnia³ obowi¹zek
podatkowy.
2. Obowi¹zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³y
okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku

i wygasa z up³ywem miesi¹ca, w którym usta³y okolicznoci
uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹ca w roku podatkowym 2007.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zbigniew Kierzkowski
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz.Urz. WE L 368
z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowania niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz.Urz.
WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie  z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej
 dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym
Unii Europejskiej  wydanie specjalne.
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5449

UCHWA£A NR III/16/06 RADY MIASTA I GMINY DOLSK
z dnia 13 grudnia 2006
w sprawie op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.
128) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych1 (Dz.U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844) uchwala siê co nastêpuje:
§1. 1. Okrela siê stawki op³aty targowej:
1) przy sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych, rolniczych,
warzywniczych, pszczelarskich
 10 z³,
2) przy sprzeda¿y artyku³ów pozosta³ych

 21 z³.

2. Poboru op³aty targowej dokonuje siê codziennie
w drodze inkasa.
3. Obowi¹zki inkasenta powierza siê Barbarze Kociñskiej.
4. Ustala siê wynagrodzenie inkasenta, w wysokoci 30%
pobranej op³aty targowej za miesi¹c kalendarzowy.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ w roku podatkowym 2007.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zbigniew Kierzkowski
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz.Urz. WE L 368
z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowania niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz.Urz.
WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie  z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej
 dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym
Unii Europejskiej  wydanie specjalne.
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5450
UCHWA£A NR III/17/06 RADY MIASTA I GMINY DOLSK
z dnia 13 grudnia 2006
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.
128) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969), uchwala
siê co nastêpuje:

Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2006 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2006 r. (M.P.06.74.745) z kwoty 35,52 z³ za
1q do kwoty 33,- z³ za 1q.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ w roku podatkowym 2007.

§1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego

Przewodnicz¹cy Rady
() Zbigniew Kierzkowski

5451

UCHWA£A NR III/11/2006 RADY GMINY GO£UCHÓW
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142
poz.1591 z 2001 r.; z póniejszymi zmianami), art. 5 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(jednolity tekst Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006 r.; z póniejszymi
zmianami) Rada Gminy Go³uchów uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ podatku od nieruchomoci:
1. od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,27 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2. od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej - 14,15 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3. od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-

nym materia³em siewnym - 5,28 z³ od 1 m
u¿ytkowej,

2

powierzchni

4. od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ
zdrowotnych - 3,50 z³ od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej,
5. od pozosta³ych budynków lub ich czêci, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
 3,08 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
6. od budowli 2% ich wartoci, okrelonej na podstawie art.4
ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych,
7. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
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w ewidencji gruntów i budynków - 0,57 z³ od 1 m
powierzchni,

2

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych 3,61 z³ od 1 ha powierzchni,

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 r.

c) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego  0,14 z³ od 1 m2
powierzchni.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Jan Sobczak

5452

UCHWA£A NR III/12/2006 RADY GMINY GO£UCHÓW
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst  Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.; z póniejszymi zmianami) oraz art.
7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. Nr 121 poz. 844
z 2006 r.; póniejszymi zmianami) w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady
Gminy Go³uchów Nr III/11/2006 z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2007 rok Rada Gminy Go³uchów uchwala co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci w 2007 roku:
1. budynki mieszkalne lub ich czêci,
2. budynki i grunty zajête na potrzeby wietlic wiejskich,
3. nieruchomoci i obiekty zajête na potrzeby bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego,

4. grunty zajête na boiska sportowe,
*5. budynki, budowle i grunty bêd¹ce w posiadaniu lub
trwa³ym zarz¹dzie jednostek organizacyjnych Gminy
Go³uchów, nie objêtych zwolnieniami z mocy ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych,
*6. grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem
 dr  drogi bêd¹ce w³asnoci¹ osób fizycznych.
§2. Zwolnienia nie dotycz¹ budynków lub ich czêci oraz
gruntów wymienionych w §1 pkt 1 - 4 w których prowadzona
jest dzia³alnoæ gospodarcza.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Jan Sobczak
* uchwa³a nr 1/05/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu orzekaj¹ca niewa¿noæ postanowieñ § 1 ust.
5 i 6 uchwa³y nr III/12/2006 Rady Gminy Go³uchów z dnia
13 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnieñ z podatku od
nieruchomoci na 2007 rok
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5453

UCHWA£A NR III/13/2006 RADY GMINY GO£UCHÓW
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej
za podstawê obliczania podatku rolnego na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591
- tekst jednolity z 2001 r.; z póniejszymi zmianami), w oparciu
o art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. Nr 136 poz. 969 z 2006 r.; z póniejszymi
zmianami), zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia
17 padziernika 2006 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta
za pierwsze trzy kwarta³y 2006 roku (M. P. Nr 74, poz.745
z 2006 r.) Rada Gminy Go³uchów uchwala co nastêpuje:

przyjmowanego za podstawê obliczenia podatku rolnego na
2007 rok.
§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Jan Sobczak

§1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta ustalon¹ w komunikacie
Prezesa GUS do wysokoci  - 33,00 z³ za jeden kwintal,

5454

UCHWA£A Nr III/14/2006 RADY GMINY GO£UCHÓW
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek
podatku od rodków transportowych na rok 2007.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r.; z póniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006 r.;
z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Go³uchów uchwala, co
nastêpuje:

1. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie:
- 306,00 z³,

§1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:

4. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej i liczbie osi:

2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie: - 370,00 z³,
3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t do mniej ni¿ 12 t: - 504,00 z³,
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5. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t do 8 t
w³¹cznie:
- 864,00 z³,
6. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopusz-

0
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*7. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 t - w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej
masy ca³kowitej i rodzaju zawieszenia zespo³u pojazdów:







czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdu powy¿ej 8 t i
poni¿ej 12 t:
- 1.348,00 z³,
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8. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ masê ca³kowit¹ od 7 t do 10 t w³¹cznie,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego - 62,00 z³,
9. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ masê ca³kowit¹ powy¿ej 10 t do 12 t, z wyj¹t-

kiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
- 122,00 z³,
10. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
- w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej i rodzaju zawieszenia zespo³u pojazdów:
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11. od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc, wyposa¿onych
w katalizator spalin, instalacjê gazow¹ lub jedno z tych
urz¹dzeñ:
- 544,00 z³,

14. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30,
nie wyposa¿onych w katalizator spalin ani w instalacjê
gazow¹:
- 1.184,00 z³.

12. od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc, nie wyposa¿onych
w katalizator spalin ani w instalacjê gazow¹: - 554,00 z³,

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Go³uchów.

13. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30,
wyposa¿onych w katalizator spalin, instalacje gazow¹ lub
jedno z tych urz¹dzeñ:
- 1.174,00 z³,

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Jan Sobczak

* uchwa³a nr 1/04/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu orzekaj¹ca niewa¿noæ postanowieñ § 1 ust.
7 uchwa³y nr III/14/2006 Rady Gminy Go³uchów z dnia 13
grudnia 2006 r. w sprawie okrelenia wysokoci rocznych
stawek podatku od rodków transportowych na rok 2007
w czêci obejmuj¹cej ustalenie stawki podatku od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym systemem
zawieszenia dla dwóch osi jezdnych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej 36 ton w wysokoci 2032,00 z³
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UCHWA£A NR III/15/2006 RADY GMINY GO£UCHÓW
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 kpt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r.; z póniejszymi zmianami), oraz art. 14 pkt
1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (jednolity tekst Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006 r.;
z póniejszymi zmianami), Rada Gminy Go³uchów uchwala co
nastêpuje:
§1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci - 35,00 z³ za jednego psa.

§3. Podatek pobiera siê w po³owie jego wysokoci ustalonej w §1 je¿eli osoba fizyczna naby³a psa po dniu 30 czerwca
roku podatkowego.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Jan Sobczak

§2. Podatek p³atny jest z góry bez wezwania, w terminie
do 31 marca lub w ci¹gu dwóch tygodni od dnia nabycia
zwierzêcia.

5456

UCHWA£A NR III/16/2006 RADY GMINY GO£UCHÓW
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od posiadania psów na 2007 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. Nr
142 poz. 1591 z 2001 r.; z póniejszymi zmianami) i art. 14 pkt
4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (jednolity tekst Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006 r.;
z póniejszymi zmianami) w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy
Go³uchów Nr III/15/2006 z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania
psów na 2007 rok Rada Gminy Go³uchów uchwala co nastêpuje:

§1. Zwalnia siê z podatku od posiadania psów posiadanie
jednego psa przez pozosta³ych posiadaczy nie wymienionych
w art. 13 ust. 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Jan Sobczak
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UCHWA£A NR III/17/2006 RADY GMINY GO£UCHÓW
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie: ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r.; z póniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 6 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. Nr 121
poz.844 z 2006 r.; z póniejszymi zmianami), art. 6a ust.11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
nr 136 poz. 969 z 2006 r.; ze zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) Rada Gminy Go³uchów uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê wzory formularzy podatkowych do podatku
od nieruchomoci:
a) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci
(IN-1) stanowi¹cy za³¹cznik nr 1,
b) wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci (DN-1)
stanowi¹cy za³¹cznik nr 2,
c) wzór za³¹cznika do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomociach (ZN-1A) stanowi¹cy za³¹cznik nr 3,
d) wzór za³¹cznika do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1B) stanowi¹cy za³¹cznik nr 4.
§2. Ustala siê wzory formularzy podatkowych do podatku
rolnego:

c) wzór za³¹cznika do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomociach (ZR-1A) stanowi¹cy za³¹cznik nr 7,
d) wzór za³¹cznika do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZR-1B) stanowi¹cy za³¹cznik nr 8.
§3. Ustala siê wzory formularzy podatkowych do podatku
lenego:
a) wzór informacji w sprawie podatku lenego (IL-1) stanowi¹cy za³¹cznik nr 9,
b) wzór deklaracji na podatek leny (DL-1) stanowi¹cy za³¹cznik nr 10,
c) wzór za³¹cznika do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomociach lenych (ZL-1A) stanowi¹cy za³¹cznik nr 11,
d) wzór za³¹cznika do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZL-1B) stanowi¹cy za³¹cznik nr 12.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Go³uchów Nr XXXVII/
247/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia
wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 r.

a) wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowi¹cy za³¹cznik nr 5,

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Jan Sobczak

b) wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowi¹cy za³¹cznik
nr 6,

* uchwa³a nr 1/06/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu orzekaj¹ca niewa¿noæ postanowieñ za³¹cznika nr 4 zawieraj¹cego dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomoci oznaczonego symbolem ZN1/B uchwa³y nr III/17/2006 Rady Gminy Go³uchów z dnia
13 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji
oraz deklaracji podatkowych w czêci obejmuj¹cej tytu³
prawny zwolnienia nastêpuj¹cych wyra¿eñ:
-

§1 pkt 5 uchwa³y nr III/12/2006 Rady Gminy Go³uchów
z dnia 13 grudnia 2006 r. wszystkie obiekty (budynki,
budowle i grunty) bêd¹ce w posiadaniu lub trwa³ym
zarz¹dzie jednostek organizacyjnych gminy Go³uchów,

-

§1 pkt 6 uchwa³y nr III/12/2006 Rady Gminy Go³uchów
z dnia 13 grudnia 2006 r.  grunty oznaczone
w ewidencji gruntów symbolem  dr  drogi bêd¹ce
w posiadaniu osób fizycznych.
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UCHWA£A Nr III/7/2006 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie: stawek podatku od nieruchomoci na rok 2007.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó¿n.zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z pó¿.zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 pa¿dziernika 2006 roku
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 75 poz. 758) Rada
Miejska w Stawiszynie uchwala, co nastêpuje:

6) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,57 z³

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci w wysokoci:

9) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3  7 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.

1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych
lub ich czêci
0,51 z³
2) od 1 m2 powierzchni uytkowej budynków lub ich czêci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
14,90 z³
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
8,54 z³
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
3,04 z³
m2

5) od 1
powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub
ich czêci ,w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
4,23 z³

7) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,65 z³
8) od 1 m2 powierzchni pozosta³ych gruntów, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 0,17 z³

§2. 1. Inkasa podatku od nieruchomoci na trenie miasta
dokonuje inkasent  Irena Macicka zamieszka³a Stawiszyn
ul. 1 Maja 3.
2. Inkasa na terenie gminy so³tysi poszczególnych wsi.
3. Za czynnoci wymienione w pkt. 1 i 2 inkasent oraz
so³tysi poszczególnych wsi otrzymuj¹ prowizjê w wysokoci
okrelonej w uchwale Nr IV / 24 / 2003 Rady Miejskiej
Stawiszyn z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie: zarz¹dzenia
na terenie Gminy Stawiszyn poboru podatków od nieruchomoci, rolnego, lenego w drodze inkasa, okrelenia inkasentów tych podatków oraz wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
§3. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Stawiszynie
Nr XXVII / 165/ 2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie
stawek podatku od nieruchomoci.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stawiszyna.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków od 2007 roku.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Stawiszynie
() Janusz Celer
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UCHWA£A Nr III/8/2006 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie: obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta
dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz.1591,z pó¿.zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136
poz. 969 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego z dnia 17 pa¿dziernika 2006 r. w sprawie
redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2006 r. (M.P.Nr 74 poz. 745) Rada Miejska w Stawiszynie
uchwala co nastêpuje:

trzech kwarta³ów 2006 r. (M.P.Nr 74, poz. 745) do kwoty 33.60
za 1 kwintal.
§2. Kwota okrelona w §1 stanowi podstawê naliczenia
podatku rolnego w 2007 roku.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stawiszyna.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku UrzêdowymWojewództwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków od 2007 roku.

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹
w komunikacie prezesa GUS z dnia 17 padziernika 2006 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Stawiszynie
() Janusz Celer

5460

UCHWA£A Nr III/9/2006 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie: okrelenia wysokoci rocznych stawek
podatku od rodków transportowych na rok 2007.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó¿n. zm.) oraz art.10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844
z pó¿n. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
25 padziernika 2006 roku w sprawie wysokoci górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M.P. Nr 75 poz. 758), Rada Miejska w Stawiszynie uchwala,
co nastêpuje:
§1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

555,00 z³

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

765,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

900,00 z³

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od
liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, wed³ug za³¹cznika nr 1 do uchwa³y.
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 i poni¿ej
12 ton 1.520,00 z³
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4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wed³ug za³¹cznika nr 2 do uchwa³y.

7) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej ni¿ 30 miejsc

835.00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

500,00 z³

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

690,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

810,00 z³

2) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 i poni¿ej
12 ton
1.370,00 z³

5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego 725,00 z³
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej
masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wed³ug
za³¹cznika nr 3 do uchwa³y.

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

3) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej ni¿ 30 miejsc

750.00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.385,00 z³

§3. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Stawiszynie
Nr XXVII/167/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie
ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stawiszyna.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków od 2007 roku.

1.540,00 z³

§2. Podatek od rodków transportowych dla pojazdów
posiadaj¹cych katalizatory lub napêd gazowy wynosi rocznie:

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Stawiszynie
() Janusz Celer

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:

ZA£¥CZNIK nr 1
do uchwa³y nr III/9/2006
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 13 grudnia 2006

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 PKT. 2 UCHWA£Y
/
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ZA£¥CZNIK nr 2
do uchwa³y nr III/9/2006
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 13 grudnia 2006

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 PKT. 4 UCHWA£Y
/
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ZA£¥CZNIK nr 3
do uchwa³y nr III/9/2006
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 13 grudnia 2006

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 PKT. 6 UCHWA£Y
/
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UCHWA£A Nr III/10/2006 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie: podatku od posiadania psów na rok 2007
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z pó¿n. zm.) oraz art. 14 pkt.1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.844
z pó.zm.) Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psa
w wysokoci 53,69 z³otych rocznie.

§3. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Stawiszynie
NR XXVII / 172 / 2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie
ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psa.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stawiszyna.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków od 2007 roku.

§2. 1. Podatek od posiadania psów p³atny jest bez
wezwania w kasie Urzêdu w terminie do 15 listopada.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Stawiszynie
() Janusz Celer

2. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, podatek od
posiadania psów p³atny jest w po³owie wysokoci.

5462
UCHWA£A Nr III/10/06 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE
z dnia 14 grudnia 2006 roku
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych na obszarze gminy Godziesze Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8. art. 40, art. 41 ust. 1, art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 10 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844), obwieszczenie
Ministra Finansów z dnia 10 padziernika 2006 roku w sprawie
stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych
w 2007 roku (M.P. Nr 72, poz. 721) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 25 padziernika 2006 roku w sprawie
wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M.P. Nr 75, poz.758) uchwala siê, co
nastêpuje:

§1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
I. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej
od 3,5 tony i poni¿ej 12,0 ton
1. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie: - 492,00 z³
2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 tony do 9,0 ton
w³¹cznie
- 540,00 z³
3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12,00 ton
- 600,00 z³
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II. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej
równej lub wy¿szej ni¿ 12,0 ton  wed³ug za³¹cznika
Nr 1 do uchwa³y.

2. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ powy¿ej
10,0 ton i poni¿ej 12,0 ton
- 288,00 z³

III. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12,0 ton:

VI.Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12,0 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  wed³ug za³¹cznika Nr 3 do Uchwa³y.

1. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 tony do 7,0 ton w³¹cznie
- 492,00z³
2. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
powy¿ej 7,0 ton do 10,0 ton w³¹cznie
- 540,00 z³
3. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
powy¿ej 10,0 ton i poni¿ej 12,0 ton
- 600,00 z³
IV.Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12,0
ton  wed³ug za³¹cznika nr 2 do uchwa³y.
V. Przyczepy i naczepy , które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7,0 ton i poni¿ej
12,0 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

VII. Autobusy:
1. od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc

- 660,00 z³

2. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej
ni¿ 30
- 1.512,00 z³
§2. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
samochody i autobusy s³u¿¹ce do dowozu uczniów do szkó³.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/156/05 Rady Gminy
Godziesze Wielkie z dnia 02 grudnia 2005 roku w sprawie
okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków
transportowych na obszarze gminy Godziesze Wielkie.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007roku
i podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
w Godzieszach Wielkich i we wsiach so³eckich.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Józef Szymañski

1. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7,0
ton do 10,0 ton w³¹cznie
- 264,00 z³

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/ 10 /2006
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 14 grudnia 2006 roku

II. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12,0 ton:
'
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/10/2006
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 14 grudnia 2006 roku

IV. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12,0 ton
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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr III/ 10 /06
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 14 grudnia 2006 roku

VI. Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12,0 ton
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5463

UCHWA£A Nr III/12/06 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE
z dnia 14 grudnia 2006 roku
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku
od nieruchomoci na obszarze gminy Godziesze Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.41 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz.844) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 padziernika 2006 roku w sprawie wysokoci
górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M.P. Nr 75, poz.758) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê na obszarze gminy Godziesze Wielkie
wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci na 2007 rok:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków  0,52 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych 3,65 z³ od 1 ha ,
c) pozosta³ych  0,12 z³ od 1 m2 powierzchni, w tym:
-

od gruntów zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego: 0,07 z³ od 1 m2
powierzchni,

-

grunty niesklasyfikowane w gospodarstwach
rolnych zajête na drogi dojazdowe do pól - 0,02 z³
od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych 0,37 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 14,00 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu materia³ami siewnymi - 8,66 z³ od
1 m2 zajmowanej powierzchni,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,75 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) od pozosta³ych  3,66 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
w tym: zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego: 0,07 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
3) od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.4
ust.3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki
i grunty zajête na cele ochrony przeciwpo¿arowej z wy³¹czeniem budynków i gruntów przeznaczonych na dzia³alnoæ
gospodarcz¹.
§3. 1. Poboru podatku dokonuje siê w drodze inkasa.
§4. Traci moc:
1) Uchwa³a Nr XXXVIII/154/05 Rady Gminy Godziesze
Wielkie z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na obszarze
gminy,
2) Uchwa³a Nr XXXIX/164/05 Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwa³y
Nr XXXVIII/154/05 Rady Gminy Godziesze Wielkie
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci na obszarze gminy .
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Godziesze Wielkie.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2007 roku i podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy w Godzieszach Wielkich i we wsiach
so³eckich.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Józef Szymañski
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5464

UCHWA£A Nr III/14/06 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE
z dnia 14 grudnia 2006 roku
w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji dla celów
podatków: od nieruchomoci, lenego oraz rolnego.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.41
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), oraz art. 6 ust.
13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844)), art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 padziernika 2002 roku o podatku lenym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), art. 6a ust.11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zmianami), uchwala siê, co
nastêpuje:
§1. 1. Okrela siê w za³¹cznikach do niniejszej uchwa³y
obowi¹zuj¹ce na obszarze gminy Godziesze Wielkie wzory
deklaracji do celów podatku:
1) od nieruchomoci o symbolu DN 1  za³¹cznik nr 1,
2) lenego o symbolu DL 1  za³¹cznik nr 2,
3) rolnego o symbolu DR 1  za³¹cznik nr 3.
§2. 1. Okrela siê w za³¹cznikach do niniejszej uchwa³y
obowi¹zuj¹ce na obszarze gminy Godziesze Wielkie wzory
informacji do celów podatku:
1) od nieruchomoci o symbolu IN 1  za³¹cznik nr 4,

2) lenego o symbolu IL 1  za³¹cznik nr 5,
3) rolnego o symbolu IR 1  za³¹cznik nr 6.
§3.

Traci moc uchwa³a:

- Uchwa³a Nr XXVII/99/04 Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 28 padziernika 2004 roku w sprawie okrelenia
wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków: od
nieruchomoci, lenego oraz rolnego,
- Uchwa³a Nr XXXVIII/153/05 Rady Gminy Godziesze
Wielkie z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany
uchwa³y Nr XXVII/99/04 Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 28 padziernika 2004 roku w sprawie okrelenia
wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków: od
nieruchomoci, lenego oraz rolnego.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego
2007.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Józef Szymañski
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UCHWA£A Nr III/15/06 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 14 grudnia 2006 roku
w sprawie podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 i zmiany), art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (tj. Dz.
U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 i zmiany) Rada Miejska Gminy
Pobiedziska uchwala co nastêpuje:

obowi¹zku podatkowego w ci¹gu roku w terminie 14 dni
od dnia powstania obowi¹zku podatkowego. W przypadku
posiadania psa tylko przez czêæ roku podatek ustala siê
w wysokoci proporcjonalnej do okresu posiadania psa, przy
czym niepe³ne miesi¹ce kalendarzowe zaokr¹gla siê w górê
do pe³nych miesiêcy.

§1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania jednego psa
w wysokoci 37,00 z³otych.

2. Podatek, o którym mowa w ust. 1 p³atny jest w Kasie
Urzêdu Miasta i Gminy Pobiedziska, u so³tysa lub na konto
bankowe UMiG Pobiedziska.
§4. Traci moc uchwa³a nr XLV/390/05 Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie
podatku od posiadania psów.

§2. Podatku od posiadania psów poza zwolnieniami
w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 121,
poz. 844 i zmiany) nie pobiera siê z tytu³u posiadania jednego
psa do pilnowania nieruchomoci ogrodzonej i zabudowanej
domem jednorodzinnym oraz z tytu³u posiadania psa zabranego ze Schroniska dla Zwierz¹t. Zwolnienie nast¹pi na
podstawie przedstawienia zawiadczenia wydanego przez
Schronisko dla Zwierz¹t.
§3. 1. Podatek p³atny jest z góry bez wezwania do dnia
31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Pobiedziska.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku bud¿etowego 2007.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
() Janusz Miko³ajczak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215
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UCHWA£A Nr III/16/06 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 14 grudnia 2006 roku
w sprawie wysokoci op³at na finansowanie wywozu
i utylizacji odpadów sta³ych z posesji na rok 2007
Na podstawie art. 12 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 i zmiany), art. 6a ustawy z dnia 13 wrzenia
1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U.
z 1996 r. Nr 132, poz. 622 i zmiany) oraz uchwa³y Nr XX/144/
95 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 wrzenia 1995
roku w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
i protoko³u wyników g³osowania w referendum gminnym
w dniu 5.11.1995 r. w sprawie samoopodatkowania mieszkañców na finansowanie kosztów wywozu i utylizacji odpadów
sta³ych z posesji sporz¹dzonego przez Komisjê Gminn¹ do
przeprowadzenia referendum, Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co nastêpuje:

d) szósta i kolejne osoby w rodzinie zostaj¹ zwolnione
z ponoszenia op³at
e) maksymalna miesiêczna kwota op³at od jednej rodziny
wynosi
22,50z³.
3. Op³aty uiszczaæ nale¿y w nastêpuj¹cych terminach:
a) I rata do 15 marca
b) II rata do 15 maja
c) III rata do 15 wrzenia
d) IV rata do 15 listopada

§1. 1. Wysokoæ op³at na finansowanie wywozu i utylizacji odpadów sta³ych z posesji od mieszkañców gminy na rok
2007 ustala siê w kwocie 72,00 z³otych od osoby.

§2. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XLV/387/05 z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie
wysokoci op³at na finansowanie wywozu i utylizacji
odpadów sta³ych z posesji na rok 2005.

2. W celu ochrony finansowej rodzin wielodzietnych ustala
siê nastêpuj¹ce miesiêczne stawki op³at;

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Pobiedziska.

a) rodziny do trzech osób

- 3 x 6,00z³ = 18,00z³

b) czwarta osoba w rodzinie

- 1 x 3,00z³ = 3,00z³

c) pi¹ta osoba w rodzinie

- 1 x 1,50z³ = 1,50z³

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku bud¿etowego 2007.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
() Janusz Miko³ajczak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215
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UCHWA£A Nr III/17/06 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 14 grudnia 2006 roku
w sprawie: zmiany uchwa³y nr XLII/363/05 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 sierpnia 2005 roku
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci z tytu³u nowych inwestycji
Maj¹c na uwadze przepisy rozporz¹dzenia Komisji Nr 70/
2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art.
87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy pañstwa dla
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (Dz. U. WE L 10
z 13 stycznia 2001 roku ze zmianami) Rada Miejska Gminy
Pobiedziska na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami)
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 9,
poz. 84 z póniejszymi zmianami), uchwala siê co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w za³¹czniku nr 1
do uchwa³y:
1. Uzupe³nia siê treæ pkt. I programu o zapis Przedsiêbiorcê uznaje siê za mikro, ma³ego lub redniego, je¿eli
spe³nia okrelone w Za³¹czniku 1 do rozporz¹dzenia Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy pañstwa dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
(Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2001), zmienionego rozporz¹dzeniem Komisji (WE) Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.
zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzaj¹cym jego zakres w celu w³¹czenia pomocy dla badañ
i rozwoju (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004).
2. Uzupe³nia siê treæ pkt. III programu pomocowego
poprzez dodanie Udzielenie pomocy publicznej przewidzianej w niniejszym programie nastêpuje zgodnie
z warunkami okrelonymi w rozporz¹dzeniu Komisji (WE)
Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
pañstwa dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (Dz. Urz.
WE L 10 z 13.01.2001), zmienionym rozporz¹dzeniem
Komisji (WE) Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.
zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie (WE) Nr 70/2001 i rozszerzaj¹ce jego zakres w celu wy³¹czenia pomocy dla badañ
i rozwoju (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004) .
3. Pkt. III programu pomocowego otrzymuje brzmienie
 przez nowe inwestycje nale¿y rozumieæ budowê nowych
lub rozbudowê dzia³aj¹cych przedsiêbiorstw na terenie
gminy Pobiedziska, z jednoczesnym wykluczeniem

mo¿liwoci udzielania pomocy na inwestycje odtworzeniowe lub nabycie przedsiêbiorstwa 
4. Litera a- w ust. 1 pkt V otrzymuje brzmienie  nie
mniejszej ni¿ 10 tys. euro do 1 mln euro  2 lata i usuwa
siê zapis pod liter¹ b- brzmi¹cy powy¿ej 500 tys euro do
50 mln euro  2 lata
5. W pkt. V usuwa siê ust. 6 który brzmi w przypadku
realizowania inwestycji przy udziale podmiotu finansuj¹cego, bêd¹cego w³acicielem nieruchomoci oddanej do
u¿ytkowania na podstawie umów najmu, dzier¿awy lub
leasingu innemu przedsiêbiorcy, warunek wielkoci
nak³adów inwestycyjnych (pkt 1) dotyczy podmiotu
finansuj¹cego, a warunek dotycz¹cy wielkoci zatrudnienia (pkt 3 i 4) odnosi siê do przedsiêbiorcy korzystaj¹cego
z nieruchomoci, je¿eli ciê¿ar podatku na podstawie wy¿ej
wymienionych umów zosta³ przeniesiony na tego
przedsiêbiorcê
6. W pkt. VI programu dodaje siê zdanie  W sektorze
transportowym, poza taborem kolejowym, do kosztów
kwalifikowanych nie zalicza siê rodków transportu ani
urz¹dzeñ transportowych.
7. W pkt. VII programu dodaje siê zdanie  Wy³¹cza siê
mo¿liwoæ udzielania pomocy uwarunkowanej pierwszeñstwem u¿ycia towarów produkcji krajowej wzglêdem
towarów importowanych
8. Ust. 7 pkt V programu otrzymuje brzmienie  zwolnienie
w podatku od nieruchomoci na zasadach okrelonych
w pkt 1 do 5 przys³uguje te¿ przedsiêbiorstwom, którzy
oddali do u¿ytkowania inwestycje polegaj¹ce na budowie
nowych zak³adów lub rozbudowie istniej¹cych zak³adów,
nabyciu przedsiêbiorstw lub utworzeniu nowych miejsc
pracy  w okresie 9 miesiêcy poprzedzaj¹cych wejcie
w ¿ycie uchwa³y
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Pobiedziska.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
() Janusz Miko³ajczak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215
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UCHWA£A Nr III/18/06 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 14 grudnia 2006 roku
w sprawie: obni¿enia ceny skupu ¿yta
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969
i zmiany) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 i zmiany) i Komunikatu Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2003 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2006 r. (M.P. Nr 74, poz. 745 z 25.10.2006
roku) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co nastêpuje:

§2. Cena, o której mowa w §1 obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2007.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Pobiedziska.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku bud¿etowego 2007.

§1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta, przyjmowan¹ jako
podstawê do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
Pobiedziska, za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2006 r.
z kwoty 35,52 z³ do kwoty 30 z³ za 1 kwintal.

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
() Janusz Miko³ajczak

5469

UCHWA£A Nr III/21/06 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 14 grudnia 2006 roku
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 i zmiany) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 141, poz. 844 i zmiany)
Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
I. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
1) wyprodukowanego przed 1995 r. o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

645,00 z³
1.081,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.297,00 z³

2) wyprodukowanego w 1995 r. lub póniej o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

601,00 z³

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

1.049,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.268,00 z³

II. Od samochodu ciê¿arowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton:
1) o liczbie osi - dwie
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej nie mniejszej ni¿
12 ton i mniejszej ni¿ 15 ton
1.704,00 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej nie mniejszej ni¿
15 ton
1.736,00 z³
2) o liczbie osi - trzy
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej nie mniejszej ni¿
12 ton i mniejszej ni¿ 23 tony
1.620,00 z³
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej nie mniejszej ni¿
23 tony
1.695,00 z³
3) o liczbie osi - cztery i wiêcej
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej nie mniejszej ni¿
12 ton i mniejszej ni¿ 29 ton
1.500,00 z³
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej nie mniejszej ni¿
29 ton
1.729,00 z³
III. Od samochodu ciê¿arowego z innym ni¿ zawieszenie
pneumatyczne systemem zawieszenia osi jezdnych
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton:

a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej nie mniejszej ni¿
12 ton i mniejszej ni¿ 15 ton
1.736,00 z³
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej nie mniejszej ni¿
15 ton
1.759,00 z³
2) o liczbie osi - trzy

a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów nie mniejszej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿
31 ton
1.359,00 z³
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów nie mniejszej ni¿ 31 ton
1.477,00 z³
2) o liczbie osi - trzy
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów nie mniejszej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿
40 ton
1.303,00 z³
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów nie mniejszej ni¿ 40 ton
1.801,00 z³
VI. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym ni¿
zawieszenie pneumatyczne systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów nie mniejszej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿
31 ton
1.740,00 z³
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów nie mniejszej ni¿ 31 ton
1.913,00 z³
2) o liczbie osi  trzy i wiêcej

a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej nie mniejszej ni¿
12 ton i mniejszej ni¿ 23 tony
1.736,00 z³
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej nie mniejszej ni¿
23 tony
1.840,00 z³
3) o liczbie osi  cztery i wiêcej
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej nie mniejszej ni¿
12 ton i mniejszej ni¿ 29 ton
1.729,00 z³
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej nie mniejszej ni¿
29 ton
2.202,37 z³
IV. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹:
1) wyprodukowanego przed 1995 r. o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
645,00 z³

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

1.235,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.431,00 z³

2) wyprodukowanego w 1995 r. lub póniej o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

1) o liczbie osi - dwie

1) o liczbie osi - dwie

1) o liczbie osi - dwie

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
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601,00 z³

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

1.192,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.388,00 z³

V. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów nie mniejszej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿
40 ton
1.801,00 z³
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów nie mniejszej ni¿ 40 ton
2.288,44 z³
VII. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
1) dla przyczep i naczep wyprodukowanych przed 1995 r.
256,00 z³
2) dla przyczep i naczep wyprodukowanych w 1995 lub
póniej
233,00 z³
VIII. Od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ zespo³u pojazdów, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
1) o liczbie osi - jedna
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów nie mniejszej ni¿ 12 ton
792,00 z³
2) o liczbie osi - dwie
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów nie mniejszej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿
36 ton
888,00 z³
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b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów nie mniejszej ni¿ 36 ton
1.202,00 z³
3) o liczbie osi  trzy i wiêcej
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów nie mniejszej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿
38 ton
732,00 z³
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów nie mniejszej ni¿ 38 ton
986,00 z³
IX. Od przyczepy lub naczepy z innym ni¿ zawieszenie pneumatyczne systemem zawieszenia osi jezdnych, które
³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
1) o liczbie osi - jedna
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów nie mniejszej ni¿ 12 ton
1.213,00 z³
2) o liczbie osi - dwie
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów nie mniejszej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿
36 ton
1.350,00 z³
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów nie mniejszej ni¿ 36 ton
1.777,00 z³
3) o liczbie osi  trzy i wiêcej
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów nie mniejszej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿
38 ton
986,00 z³

b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów nie mniejszej ni¿ 38 ton
1.339,00 z³
X. Od autobusu:
1) wyprodukowanego przed 1995 r. w zale¿noci od
liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

703,00 z³
1.531,00 z³

2) wyprodukowanego w 199 5 r. lub póniej w zale¿noci
od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

681,00 z³
1.339,00 z³

§2. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
autobusy s³u¿¹ce do dowozu dzieci do szkó³ na terenie gminy
Pobiedziska, z wyj¹tkiem wykorzystywanych do prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Pobiedziska.
§4. Uchyla siê Uchwa³ê Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
Nr XLV/389/05 z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
i zwolnieñ w tym podatku.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku bud¿etowego 2007.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
() Janusz Miko³ajczak
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5470

UCHWA£A Nr III/12/06 RADY GMINY SONIE
z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci podatku do nieruchomoci na obszarze Gminy Sonie.
Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) art. 5 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 padziernika 2006 r.
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
nieruchomoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 z³ od 1m2
powierzchni
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne,
retencyjne, elektrowni wodnych - 3,65 z³ od jednego ha powierzchni
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,12
z³ od 1m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych- 0,57 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
-

handlowej  15,00 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej

-

pozosta³ej dzia³alnoci  13,00 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym  8,66 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,75 z³
od 1m2 powierzchni u¿ytkowej
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego  2,82 z³ od 1m2
powierzchni u¿ytkowej.
-

w tym gara¿e dla samochodów nie zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  3,50 z³ od 1m2
powierzchni u¿ytkowej.

3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.
§2. Wykonania uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Sonie
§3. Traci moc uchwa³a Nr XVII/87/04 Rady Gminy Sonie
z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci na obszarze Gminy Sonie
§4. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ od 01 stycznia 2007 r.
2. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci na tablicach
og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Sonie i we wsiach so³eckich oraz
w prasie lokalnej.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Sonie
() Krzysztof Bochen
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5471

UCHWA£A Nr III/13/06 RADY GMINY SONIE
z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie: ustalenia wysokoci rocznych stawek podatku do rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) art. 10 ust. 1
i 2 ustawy art. 12 ust. 4 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 padziernika
2006 r. w sprawie stawek w podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2007 r. (M.P. z 2006 r. Nr 72,
poz. 2436 oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia

5

25 padziernika 2006 r. w sprawie wysokoci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.
2006 Nr 75, poz. 758). uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
1. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie, w zale¿noci do roku
produkcji pojazdu:
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2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie, w zale¿noci do roku produkcji
pojazdu:
5
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3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 9 t i poni¿ej 12 t, w zale¿noci od roku produkcji
pojazdu:
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4. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t.
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5. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t do 8 t w³¹cznie, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
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6. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów powy¿ej 8 t i poni¿ej 12 t, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
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7. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 t.
0
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8. od przyczepy i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t do 10 t w³¹cznie
z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noci od roku
produkcji przyczepy i naczepy:
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9. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ powy¿ej
10 t i poni¿ej 12 t z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego,
w zale¿noci od roku produkcji przyczepy i naczepy:
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10. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿
12 t z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
/
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11. od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc w zale¿noci do roku produkcji pojazdu:
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12. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30, w zale¿noci do roku produkcji:
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§2. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
autobusy dowo¿¹ce dzieci do szkó³.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Sonie.
§4. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Nr XVIII / 95 / 04 z
dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokoci
rocznych stawek podatku od rodków transportowych.

§5. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ od 1 stycznia 2007 roku.
2. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i we wsiach so³eckich oraz
w prasie lokalnej.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Sonie
() Krzysztof Bochen

5472

UCHWA£A Nr III/14/06 RADY GMINY SONIE
z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie: zwolnieñ z podatku od nieruchomoci
w 2007 roku na obszarze Gminy Sonie.
Na podstawie art. 18 ust 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1. 1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci na okres
1 roku:
budynki lub ich czêci oraz grunty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena
zajête przez osoby rozpoczynaj¹ce prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
*2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:

budynki i budowle zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci
pomocy spo³ecznej, wietlice wiejskie, budynki stra¿y
po¿arnej, wysypiska mieci, sieci wodoci¹gowe, hydrofornie, studnie, oczyszczalnie cieków, sieci kanalizacyjne,
sieci gazowe stanowi¹ce w³asnoæ gminy a tak¿e grunty
pod tymi budynkami oraz przyleg³e do nich (tj. place,
dojcia itp.).
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Sonie.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XXVI / 146 / 05 Rady Gminy
z dnia 02 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnieñ z podatku od
nieruchomoci w 2006 roku na obszarze Gminy Sonie.
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§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenie w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ od dnia 01 stycznia 2007 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Sonie
() Krzysztof Bochen

Poz. 5472, 5473

* Uchwa³a Nr 27/1209/2006 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2006 roku
orzekaj¹ca niewa¿noæ postanowieñ §1 ust. 2 uchwa³y
Nr III/14/06 Rady Gminy Sonie dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci w 2007
roku na obszarze Gminy Sonie.

5473

UCHWA£A NR III/10/06 RADY GMINY ¯ELAZKÓW
z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci
na 2007 r. oraz zwolnieñ z tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) art.5 ust.1, art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy ¯elazków w wysokoci:
1. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 z³. od 1m2
pow.
b) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,61 z³. od 1 ha pow.
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego - 0,25 z³. od 1 m2
pow.
2. od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - 0,40 z³. od 1 m2 pow. u¿yt.
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 18,00 z³. od
1 m2 pow. u¿yt.

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,58 z³. od 1 m2 pow. u¿yt.
d) zajêtych na prowadzenie dziaùalnoúci gospodarczej
w zakresie udzielania æwiadczeñ zdrowotnych - 3,71
z³. od 1 m2 pow. u¿yt.
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿tku publicznego - 3,50 z³ od 1m2 pow.
u¿yt.
3. od budowli:
2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt
3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
§2. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez
jednostki organizacyjne powo³ane do ochrony przeciwpo¿arowej, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej.
b) nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez
jednostki organizacyjne powo³ane do przestrzegania
prawa i porz¹dku publicznego, z wyj¹tkiem zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
*c) nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez
publiczne placówki typu socjoterapeutycznego, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
d) nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez wietlice wiejskie zajmowane na cele kulturalno-owiatowe,
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z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
e) nieruchomoci lub ich czêci s³u¿¹ce do odprowadzania
i oczyszczenia cieków.
f) nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane do wytwarzania i przesy³ania wody.

Poz. 5473, 5474

* Uchwa³a Nr 27/1211/2006 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2006 roku
orzekaj¹ca niewa¿noæ postanowienia §2 ust. 1 lit. c
uchwa³y Nr III/10/06 Rady Gminy ¯elazków z dnia
15 grudnia 2006 roku w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2007 r. oraz zwolnieñ z tego
podatku.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
¯elazków.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego .
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
¯elazków
() in¿. Antoni Rêbowiecki

5474

UCHWA£A NR III/11/06 RADY GMINY ¯ELAZKÓW
z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art.40 ,41 i 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Tekst
jednolity z 2001 r. ,Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami), art. 10 ust 1 ,2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Tekst jednolity
z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z póniejszymi zmianami)
uchwala siê, co nastêpuje:

3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton:

§1. Stawki podatku od rodków transportowych na
terenie gminy wynosz¹:

4. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton  stanowi za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 550 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 750 z³

c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton

- 860 z³

2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  w zale¿noci od liczby
osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia, stawki podatkowe okrela za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

a) od 3,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 1.450 z³

b) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

- 1.500 z³

5. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton z wy³¹czeniem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton
b) powy¿ej 10 ton a poni¿ej 12 ton

- 910 z³
- 1.250 z³

6. Od przyczepy lub naczepy , które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
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równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  stawki podatkowe okrela
za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

Nr XXXV/208/05 Rady Gminy ¯elazków z dnia 28 listopada
2005r w sprawie wysokoci rocznych stawek podatku od
rodków transportowych.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku pocz¹wszy od 2007 r.

7. Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc

- 900 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

- 1.600 z³

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
¯elazków
() in¿. Antoni Rêbowiecki

§2. Traci moc uchwa³a Nr XXXXVI/215/05 Rady Gminy
¯elazków z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwa³y

Za³¹cznik nr 1 do
Uchwa³y Rady Gminy ¯elazków
Nr III/11/06 z dn.15.12.2006 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 2 UCHWA£Y
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Za³¹cznik nr 2 do
Uchwa³y Rady Gminy ¯elazków
Nr III/11/06 z dn.15.12.2006 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 4 UCHWA£Y
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Za³¹cznik nr 3 do
Uchwa³y Rady Gminy ¯elazków
Nr III/11/06 z dn.15.12.2006 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 6 UCHWA£Y
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5475

*UCHWA£A NR III/12/06 RADY GMINY ¯ELAZKÓW
z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2007 r. na terenie
Gminy ¯elazków, terminu p³atnoci oraz sposobu jego poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z pón. zm.) art. 47
par. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z pón. zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:

2. Poboru podatku dokonuje siê na drukach stosowanych
do przyjmowania wp³at gotówkowych.

§1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów:

2. Ustala siê, ¿e wynagrodzenie inkasenta wynosi
30 proc. kwoty pobranego podatku, które p³atne jest
w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczenia, o którym
mowa w §1.

1. Dla posiadaczy psów bêd¹cymi w³acicielami indywidualnych gospodarstw rolnych od trzeciego i ka¿dego nastêpnego psa w wysokoci
- 53,69 z³.
2. Dla pozosta³ych posiadaczy psów od drugiego i ka¿dego
nastêpnego
- 53,69 z³.
§2. 1. Podatek od posiadania psów w³aciciel uiszcza
obowi¹zkowo do dnia 31 marca roku podatkowego,
a w przypadku powstania obowi¹zku podatkowego w ci¹gu
roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowi¹zku podatkowego. W przypadku powstania lub wyganiêcia obowi¹zku
podatkowego w ci¹gu roku podatek ustala siê proporcjonalnie
do liczby miesiêcy, w którym istnia³ obowi¹zek podatkowy.
2. Obowi¹zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³y
okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku
i wygasa z up³ywem miesi¹ca, w którym usta³y okolicznoci
uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
§3. 1. Podatek od posiadania psów pobierany jest
w drodze inkasa.

§4. 1. Inkasa podatku na terenie gminy dokonuj¹ so³tysi
poszczególnych wsi.
§5. 1. Inkasenci podatku powinni dokonywaæ rozliczenia
wp³ywów z bud¿etem gminy w terminie do 10 dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, którego rozliczenie dotyczy.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
¯elazków.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
¯elazków
() in¿. Antoni Rêbowiecki

* Uchwa³a Nr 27/1212/2006 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2006 roku
orzekaj¹ca niewa¿noæ uchwa³y Nr III/12/06 Rady Gminy
¯elazków z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia
stawki podatku od posiadania psów na 2007 r. na terenie
Gminy ¯elazków, terminu p³atnoci oraz sposobu jego
poboru.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 215

Poz. 5476, 5477

— 22448 —

5476

UCHWA£A NR III/13/06 RADY GMINY ¯ELAZKÓW
z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej
jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2007 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 tekst
jednolity z 2001 r. z póniejszymi zmianami) oraz ustawie
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006
r. Nr 136, poz. 969 z póniejszymi zmianami) uchwala siê, co
nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
¯elazków
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków obowi¹zuj¹cych
w 2007 r.

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ jako
podstawê do obliczania podatku rolnego na 2007 r. okrelona
w komunikacie Prezesa GUS z 17.10.2006 r. (MP Nr 74 poz.
745) w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2006 r. z kwoty 35,52 z³ do kwoty 30,00 z³
za 1 q

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
¯elazków
() in¿. Antoni Rêbowiecki

5477

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE
z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany w sk³adzie Rady Miejskiej w Gostyniu.
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U.
Nr 159, poz. 1547 z 2003 r. ze zmianami) oraz §5 uchwa³y
Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie okrelenia w³aciwoci terytorialnej komisarzy
wyborczych, w³aciwoci rzeczowej w zakresie wykonywania
czynnoci o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu
pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225), podaje siê
do publicznej wiadomoci co nastêpuje:
1. W okrêgu wyborczym Nr 2 obejmuj¹cym 8 mandatów
stwierdzono wyganiêcie mandatu radnego Jerzego

Woniakowskiego z listy Nr 19 KWW Niezale¿ny Blok
Wyborczy Nasza Gmina  Gostyñ (Uchwa³a Rady Miejskiej
w Gostyniu Nr II/3/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r.).
2. Na miejsce Jerzego Woniakowskiego wstêpuje Miros³aw
Kazimierz Maækowiak z listy Nr 19 KWW Niezale¿ny Blok
Wyborczy Nasza Gmina  Gostyñ (Uchwa³a Rady Miejskiej
w Gostyniu Nr III/8/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r.).
Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze Rady Miejskiej
w Gostyniu oraz og³asza w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Komisarz Wyborczy w Lesznie
() Mariusz Tomaszewski
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5478
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE
z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany w sk³adzie Rady Miejskiej Kociana.
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. Nr
159, poz. 1547 z 2003 r. ze zmianami) oraz §5 uchwa³y
Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie okrelenia w³aciwoci terytorialnej komisarzy
wyborczych, w³aciwoci rzeczowej w zakresie wykonywania
czynnoci o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225), podaje siê
do publicznej wiadomoci co nastêpuje:
1. W okrêgu wyborczym Nr 3 obejmuj¹cym 5 mandatów
stwierdzono wyganiêcie mandatu radnego Doroty Kinal

z listy Nr 20 KW Forum Demokratyczne (Uchwa³a Rady
Miejskiej Kociana Nr I/4/06 z dnia 24 listopada 2006 r.).
2. Na miejsce Doroty Kinal wstêpuje Anna Ma³gorzata
Szeller-Wachowiak z listy Nr 20 KW Forum Demokratyczne (Uchwa³a Rady Miejskiej Kociana Nr II/5/06 z dnia
6 grudnia 2006 r).
Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze Rady Miejskiej
Kociana oraz og³asza w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Komisarz Wyborczy w Lesznie
() Mariusz Tomaszewski

5479
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE
z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany w sk³adzie Rady Powiatu Gostyñskiego.
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U.
Nr 159, poz. 1547 z 2003 r. ze zmianami) oraz §5 uchwa³y
Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie okrelenia w³aciwoci terytorialnej komisarzy
wyborczych, w³aciwoci rzeczowej w zakresie wykonywania
czynnoci o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225), podaje siê
do publicznej wiadomoci co nastêpuje:
1. W okrêgu wyborczym Nr 2 obejmuj¹cym 4 mandaty
stwierdzono wyganiêcie mandatu radnego Zenona
Normana z listy Nr 16 KWW SKW Ziemi Gostyñskiej

(Uchwa³a Rady Powiatu Gostyñskiego Nr I/2/06 z dnia
27 listopada 2006 r.).
2. Na miejsce Zenona Normana wstêpuje Krzysztof Deutsch
z listy Nr 16 KWW SKW Ziemi Gostyñskiej (Uchwa³a Rady
Powiatu Gostyñskiego Nr II/6/06 z dnia 7 grudnia 2006 r).
Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze Rady Powiatu
Gostyñskiego oraz og³asza w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
Komisarz Wyborczy w Lesznie
() Mariusz Tomaszewski
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5480

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE
z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany w sk³adzie Rady Powiatu w remie.
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U.
Nr 159, poz. 1547 z 2003 r. ze zmianami) oraz §5 uchwa³y
Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie okrelenia w³aciwoci terytorialnej komisarzy
wyborczych, w³aciwoci rzeczowej w zakresie wykonywania
czynnoci o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu
pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225), podaje siê
do publicznej wiadomoci co nastêpuje:
1. W okrêgu wyborczym Nr 2 obejmuj¹cym 6 mandatów
stwierdzono wyganiêcie mandatu radnego Adama

Lewandowskiego z listy Nr 5 Komitetu Wyborczego
Platforma Obywatelska RP (Uchwa³a Rady Powiatu
w remie Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 r.).
2. Na miejsce Adama Lewandowskiego wstêpuje Stanis³aw
Marian P³ociennik z listy Nr 5 Komitetu Wyborczego
Platforma Obywatelska RP (Uchwa³a Rady Powiatu
w remie Nr II/3/06 z dnia 4 grudnia 2006 r).
Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze Rady Powiatu
w remie oraz og³asza w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Komisarz Wyborczy w Lesznie
() Mariusz Tomaszewski

5481

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE
z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany w sk³adzie Rady Powiatu Wolsztyñskiego.
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U.
Nr 159, poz. 1547 z 2003 r. ze zmianami) oraz §5 uchwa³y
Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie okrelenia w³aciwoci terytorialnej komisarzy
wyborczych, w³aciwoci rzeczowej w zakresie wykonywania
czynnoci o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu
pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225), podaje siê
do publicznej wiadomoci co nastêpuje:
1. W okrêgu wyborczym Nr 2 obejmuj¹cym 4 mandaty
stwierdzono wyganiêcie mandatu radnego Adama
Cukiera z listy Nr 17 KWW Porozumienie dla Gminy

i Powiatu (Uchwa³a Rady Powiatu Wolsztyñskiego
Nr I/3/06 z dnia 22 listopada 2006 r.).
2. Na miejsce Adama Cukiera wstêpuje Teresa Sobkowiak
z listy Nr 17 KWW Porozumienie dla Gminy i Powiatu
(Uchwa³a Rady Powiatu Wolsztyñskiego Nr II/4/06 z dnia
1 grudnia 2006 r).
3. W okrêgu wyborczym Nr 2 obejmuj¹cym 4 mandaty
stwierdzono wyganiêcie mandatu radnego Anny
Surowiñskiej z listy Nr 17 KWW Porozumienie dla Gminy
i Powiatu (Uchwa³a Rady Powiatu Wolsztyñskiego
Nr II/5/06 z dnia 1 grudnia 2006 r.).
4. Na miejsce Anny Surowiñskiej wstêpuje Jan Pawe³ Utrata
z listy Nr 17 KWW Porozumienie dla Gminy i Powiatu
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(Uchwa³a Rady Powiatu Wolsztyñskiego Nr III/9/06 z dnia
9 grudnia 2006 r).

Wolsztyñskiego oraz og³asza w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze Rady Powiatu

Komisarz Wyborczy w Lesznie
() Mariusz Tomaszewski

5482

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE
z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany w sk³adzie Rady Powiatu Nowotomyskiego.
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U.
Nr 159, poz. 1547 z 2003 r. ze zmianami) oraz §5 uchwa³y
Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie okrelenia w³aciwoci terytorialnej komisarzy
wyborczych, w³aciwoci rzeczowej w zakresie wykonywania
czynnoci o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu
pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225), podaje siê
do publicznej wiadomoci co nastêpuje:
1. W okrêgu wyborczym Nr 2 obejmuj¹cym 4 mandaty
stwierdzono wyganiêcie mandatu radnego Ryszarda

Napiera³y z listy Nr 1 Komitetu Wyborczego PSL (Uchwa³a
Rady Powiatu Nowotomyskiego Nr I/1/2006 z dnia
27 listopada 2006 r.).
2. Na miejsce Ryszarda Napiera³y wstêpuje Joel Bronis³aw
Matuszek z listy Nr 1 Komitetu Wyborczego PSL (Uchwa³a
Rady Powiatu Nowotomyskiego Nr II/9/2006 z dnia
6 grudnia 2006 r).
Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze Rady Powiatu
Nowotomyskiego oraz og³asza w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
Komisarz Wyborczy w Lesznie
() Mariusz Tomaszewski
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INFORMACJA DLA PRENUMERATORÓW DZIENNIKA URZÊDOWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Zak³ad Obs³ugi Administracji Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego informuje
o warunkach wydawania, rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika na rok 2007.
1. Wydawc¹ Dziennika jest Wojewoda Wielkopolski,
a redakcjê Dziennika prowadzi Wydzia³ Nadzoru i Kontroli
Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego. Sk³adem i wydrukiem Dziennika zajmuje siê Zak³ad Obs³ugi Administracji
Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
2. Zaliczka na prenumeratê Dziennika Urzêdowego
w roku 2007 wynosi 4.300 z³ + 7% VAT tj. brutto 4.601 z³ i
nale¿y j¹ uiciæ na konto Zak³adu Obs³ugi Administracji
Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, Al. Niepodleg³oci
16/18 61-713 Poznañ w Banku Zachodnim WBK S.A.
6 Oddzia³ w Poznaniu Nr 29 1090 1362 0000 0000 3601 7797
- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2007 r.
3. W 2006 roku koszt prenumeraty Dziennika Urzêdowego Województwa Wielkopolskiego wyniós³ brutto 5.210,90 z³.
Kalkulacjê na rok 2007 sporz¹dzono przy za³o¿eniu, ¿e Dziennik bêdzie liczy³ ok. 22.000 stron (rednia z ostatnich lat),
i w tym przypadku Zak³ad gwarantuje, ¿e cena
prenumeraty w wysokoci brutto 4.601 z³ nie ulegnie zwiêkszeniu do koñca 2007 roku.
4. Dla indywidualnych odbiorców wprowadza siê mo¿liwoæ sprzeda¿y pojedynczych numerów Dziennika Urzêdowego w 2007 r. po cenie:

do 50 stron

10 z³

od 51 do 100 str.

20 z³

powy¿ej 101 str.

30 z³

5. Zakupu bie¿¹cych egzemplarzy Dziennika mo¿na
dokonaæ w holu g³ównym Wielkopolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodleg³oci 16/18. Istnieje
równie¿ wysy³kowa forma sprzeda¿y za zaliczeniem
pocztowym.
6. Dokonanie wp³aty przelewem na konto Zak³adu
Obs³ugi Administracji kwoty równej kosztom prenumeraty
jest równoznaczne z zamówieniem prenumeraty Dziennika,
w takim przypadku nie jest wymagana pisemna forma
zamówienia.
7. Zamówienie prenumeraty Dziennika Urzêdowego
Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego po wymienionym
terminie spowoduje wzrost odp³atnoci:
po dniu 31.01.2007

do kwoty 4.500,00 z³

po dniu 31.05.2007

do kwoty 5.500,00 z³

po dniu 30.09.2007

do kwoty 6.500,00 z³

Powy¿szy wzrost cen spowodowany jest kosztami dodruku.
W¹tpliwoci i zapytania prosimy kierowaæ do Zak³adu
Obs³ugi Administracji Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego
- pani Zofia Ratajczak tel: (061) 8541-703
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