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4153
UCHWA£A Nr XXI/119/2008 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: op³aty od posiadania psów 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 pó¿n. zm.) oraz art. 18A i art. 19
pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 roku Nr 121
poz. 844 z pó. zm. M.P. Nr 59 poz. 531) . Rada Miejska w
Stawiszynie uchwala, co nastêpuje:

§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 op³aty od 2009 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Stawiszynie
(-) Janusz Celer

§1. Wprowadza na terenie gminy i miasta op³atê od
posiadania psa w wysokoci 60.00 z³otych
§2. 1. Op³ata od posiadania psów p³atna jest bez wezwania w kasie Urzêdu w terminie do 15 listopada.

* UCHWA£A Nr 26/1174/2008 KOLEGIUM REGIONALNEJ
IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU z dnia 3 grudnia
2008 r.orzekaj¹ca niewa¿noæ paragrafu 3 uchwa³y Nr
XXI/119/2008 Rady Miejskoiej w Stawiszynie z dnia 7
listopada 2008 r. w sprawie op³aty od posiadania psów na
rok 2009

2. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, op³ata od
posiadania psów p³atna jest w po³owie wysokoci.
*§3. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Stawiszynie Nr
X/55/2007 z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatku od posiadania psa.

4154
UCHWA£A Nr XXI/120/2008 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: wysokoci stawek op³aty targowej 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 pón. zm.) oraz art. 15 i 19 pkt 1,
lit. a i pkt 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 pón. zm.) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29
lipca 2008 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i op³at lokalnych w 2009 roku (M.P. Nr 59 poz. 531)
Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej na terenie
Gminy i Miasta Stawiszyn od osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej.
1. Przy sprzeda¿y z:
a) samochodu osobowego, dostawczego, ci¹gnika z dwuko³ówk¹, wozu konnego
15.00 z³
b) samochodu ciê¿arowego, ci¹gnika z przyczep¹ 20.00 z³

