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Poz. 4151

4168  nr XXII/165/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie okrelenia iloci
przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹
w 2009 roku ..................................................................................................................................................................

22134

4169  nr 221/XXXII/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 198/XXIX Rady
Gminy Czerwonak z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego zasady i tryb
korzystania z kortów w Bolechowie ..........................................................................................................................
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4151
UCHWA£A Nr XXI/117/2008 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: stawek podatku od nieruchomoci na rok 2009
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 po¿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 29 lipca 2008 roku w
sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w
podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 59 poz. 531) Rada
Miejska w Stawiszynie uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci w wysokoci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych
lub ich czêci
0,55 z³
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
15,90 z³
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 9,24 z³
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
3,20 z³
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub
ich czêci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego zajêtych na zbiorniki wodne
4,60 z³
6) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,60 z³
7) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziora retencyjne lub
elektrowni wodnych
3,90 z³
8) od 1 m2 powierzchni pozosta³ych gruntów, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 0,20 z³
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.
§2. 1. Zap³aty podatku od nieruchomoci z terenu miasta
dokonuje siê w kasie Urzêdu lub na rachunek bankowy Gminy
i Miasta Stawiszyn.
2. Inkasa na terenie gminy dokonuj¹ so³tysi poszczególnych wsi.
3. Za czynnoci wymienione w pkt 2 so³tysi poszczególnych wsi otrzymuj¹ prowizjê w wysokoci okrelonej w
uchwale Nr XVI/86/2008 Rady Miejskiej Stawiszyn z dnia 6
czerwca 2008 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.
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*§3. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Stawiszynie Nr
X/52/2007 z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie stawek
podatku od nieruchomoci.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stawiszyna.

* UCHWA£A Nr 26/1173/2008 KOLEGIUM REGIONALNEJ
IZBY ROZRACHUNKOWEJ W POZNANIU z dnia 3 grudnia
2008 r. orzekaj¹ca niewa¿noæ paragrafu 3 uchwa³y Nr
XXI/117/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomoci
na rok 2009

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków od 2009 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Stawiszynie
(-) Janusz Celer

4152
UCHWA£A Nr XXI/118/2008 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: zwolnieñ z podatków i op³at lokalnych na rok 2009
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 pózn. zm) 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 pózn. zm.) Rada
Miejska w Stawiszynie uchwala, co nastêpuje :
§1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. budynki i grunty zajête na potrzeby ochrony przeciwpo¿arowej.
2. budynki, grunty i budowle zwi¹zane z zaopatrzeniem
mieszkañców gminy w wodê i odprowadzaniem cieków.

3. budynki i grunty zajête na prowadzenie dzia³alnoci w
zakresie: kultury, kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie
pomocy spo³ecznej, za wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stawiszyna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków i op³at od 2009
roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Stawiszynie
(-) Janusz Celer

