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Poz. 3236

3236
ZARZ•DZENIE Nr 173/01 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2001 r.
w sprawie zarzπdzenia wyborÛw uzupe≥niajπcych do Rady Gminy i Miasta w Zbπszyniu
Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. ñ Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatÛw i sejmikÛw wojewÛdztw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 z 1998 r. z pÛüniejszymi zmianami) zarzπdza siÍ, co nastÍpuje:

ß3
Dni, w ktÛrych up≥ywajπ terminy wykonania czynnoúci wyborczych okreúla kalendarz wyborczy stanowiπcy za≥πcznik do
zarzπdzenia.

ß1
Zarzπdza siÍ wybory uzupe≥niajπce do Rady Gminy i Miasta w
Zbπszyniu dla wyboru radnego w trzymandatowym okrÍgu wyborczym Nr 1 obejmujπcym w Zbπszyniu ulice: AriaÒskπ, B≥onie,
Czechowicza, Dπbrowskiej, Doktora Piotrowskiego, Garbarska,
Janiszewskiego, KawczyÒskiego, Kraszewskiego, KsiÍdza Wawrzyniaka, MarciÒca, Miodowa, Mostowa, Orzeszkowej, Plac Reymonta, PoznaÒska, Przedmieúcie åwiÍty Wojciech, Reja, Sienkiewicza, Targowisko, Tomasza åliwy, Topolowa, Warszawska, Woünej, Øeromskiego.

ß4
Zarzπdzenie podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß5
Zarzπdzenie wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
(ñ) Andrzej Nowakowski

ß2
DatÍ wyborÛw, o ktÛrych mowa w ß1, wyznacza siÍ na niedzielÍ
24 lutego 2002 r.

Za≥πcznik
do zarzπdzenia Wojewody Wielkopolskiego
Nr 173/01
z dnia 10 grudnia 2001 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBOR”W UZUPE£NIAJ•CYCH DO RADY GMINY I MIASTA W ZB•SZYNIU
Termin wykonania
czynnoúci wyborczej

do 26 grudnia 2001 r.

TreúÊ czynnoúci

ñ podanie do publicznej wiadomoúci w formie obwieszczenia zarzπdzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborÛw uzupe≥niajπcych do Rady Gminy i Miasta w Zbπszyniu w okrÍgu wyborczym Nr 1

do 5 stycznia 2001 r.

ñ podanie do publicznej wiadomoúci, w formie obwieszczenia, informacji o okrÍgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie
wybieranych radnych w okrÍgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w w Zbπszyniu

do 10 stycznia 2002 r.

ñ powo≥anie przez WojewÛdzkiego Komisarza Wyborczego w Poznaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Zbπszyniu

do 25 stycznia 2002 r.
do godz. 2400

ñ zg≥aszanie do rejestracji Gminnej Komisji Wyborczej w Zbπszyniu list kandydatÛw na radnego w okrÍgu wyborczym Nr 1

do 3 lutego 2002 r.

ñ powo≥anie przez Zarzπd Gminy i Miasta Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Zbπszyniu
ñ podanie do publicznej wiadomoúci, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu g≥osowania oraz
o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 9 lutego 2002 r.

ñ rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zbπszyniu o zarejestrowanych listach kandydatÛw na radnego
zawierajπce numery list, dane o kandydatach na radnego umieszczone w zg≥oszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami
kandydatÛw i list

do 10 lutego 2002 r.

ñ sporzπdzenie spisu wyborcÛw w UrzÍdzie Gminy i Miasta w Zbπszyniu

do 23 lutego 2002 r.

ñ przekazanie przewodniczπcemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborcÛw

24 lutego 2002 r.
w godz. 600-2000

ñ g≥osowanie

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

ó 10864 ó

Poz. 3237

3237
UCHWA£A Nr XXXVII/438/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 25 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego w Zalasewie, rejon ulicy J. Rivoli dla dzia≥ki oznaczonej numerem geodezyjnym 55/9 ñ powierzchnia
opracowania 2,65 ha
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pÛüniejszymi
zmianami), oraz w zwiπzku z Uchwa≥π Nr XXV/278/ 2000 Rady
Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 27 wrzeúnia 2000 r. o przystπpieniu
do sporzπdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, Rada
Miejska uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Zalasewie,
rejon ulicy JÛzefa Rivoli obejmujπcy obszar o numerze geodezyjnym 55/9 i powierzchni ≥πcznej 2,65 ha (przeznaczenie terenÛw
pod zabudowÍ jednorodzinnπ).
ß2
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice okreúla rysunek, zwany dalej rysunkiem planu, zatytu≥owany ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz
dla miejscowoúci Zalasewo (dla dzia≥ki nr 55/9)î opracowany w
skali 1:1000, stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
ß3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie funkcji dla terenÛw objÍtych planem,
ñ umoøliwienie pe≥nienia funkcji przy jednoczesnej ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
ñ wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikajπcych ze sposobu zagospodarowania terenu.
2. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ñ Mj,
b) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolem ñ
ZP,
c) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolem:
KD ñ ulice dojazdowe, KX ñ ciπgi piesze
d) tereny urzπdzeÒ energetycznych, oznaczone na rysunku
planu symbolem ñ E.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß4
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Mj) ustala
siÍ:

1) lokalizacje budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych ñ bliüniaczych, szeregowych, ma≥ych domÛw mieszkalnych (do 4 mieszkaÒ) bliüniaczych,
2) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe,
3) budynki garaøowe naleøy lokalizowaÊ w obrÍbie budynku
mieszkalnego w linii budynku mieszkalnego, lub pomiÍdzy
liniπ rozgraniczajπcπ ulicy i liniπ zabudowy budynkÛw mieszkalnych, z uwzglÍdnieniem koniecznoúci zblokowania tej
zabudowy, o ile wystÍpuje na dzia≥kach sπsiadujπcych i koniecznoúci zapewnienia jednakowych parametrÛw zabudowy,
4) wysokoúÊ garaøy ñ I kondygnacja nie wiÍcej niø 5 m w
kalenicy,
5) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwuspadowe),
6) nachylenie po≥aci dachowych nowych budynkÛw mieszkalnych ñ 22∞ do 45∞,
7) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ lub cementowπ,
8) dopuszcza siÍ stosowanie kombinacji dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
9) poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
10)nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci
40% dla budynkÛw bliüniaczych jednorodzinnych i ma≥ych
bliüniaczych domÛw mieszkalnych do 4 mieszkaÒ oraz 50% dla
budynkÛw szeregowych,
11)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 25% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki.
ß5
Dla terenÛw komunikacji ñ (KD), (KX) ustala siÍ:
1) projektowane ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku ñ KD
o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 10 m, projektowany
ciπg pieszy oznaczony na rysunku KX ñ 3 m
2) tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji urzπdzeÒ
podziemnych,
3) dla wszystkich terenÛw przeznaczonych pod zabudowÍ ustala
siÍ obowiπzek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z potrzebami danej funkcji w ramach w≥asnej posesji,
4) wszelkie ulice, place, parkingi i dojazdy o utwardzonych
nawierzchniach naleøy wyposaøyÊ w system kanalizacji deszczowej.
ß6
Dla terenÛw zieleni (ZP) ustala siÍ:
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1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej z wyjπtkiem obiektÛw
ma≥ej architektury,
2) wprowadzenie nasadzeÒ drzew i krzewÛw zgodnie z warunkami siedliskowymi,
3) dopuszcza siÍ lokalizowanie parkingÛw na powierzchni terenu,
o nawierzchniach pozwalajπcych na infiltracjÍ wÛd opadowych,
4) dopuszcza siÍ prowadzenie sieci i lokalizacjÍ urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.
ß7
Dla terenÛw zabudowy ustala siÍ nastÍpujπce zasady i warunki
podzia≥u na dzia≥ki budowlane:
1) na rysunku przedstawiony jest podzia≥ na dzia≥ki budowlane,
2) dopuszcza siÍ inny podzia≥ na dzia≥ki pod warunkiem spe≥nienia ustaleÒ pkt 3, 4 i 5,
3) kaøda dzia≥ka budowlana musi mieÊ bezpoúredni wjazd z istniejπcych lub projektowanych drÛg oraz szerokoúÊ nie mniejszπ
niø 10 m ñ dla dzia≥ek przeznaczonych dla domÛw bliüniaczych jednorodzinnych, 12 m dla dzia≥ek przeznaczonych dla
domÛw mieszkalnych bliüniaczych (do 4 mieszkaÒcÛw). Dla
dzia≥ek szeregowych ustala siÍ min. szerokoúÊ 6 m,
4) ustala siÍ nastÍpujπce minimalne wielkoúci dzia≥ek:
ñ dla zabudowy mieszkaniowej, szeregowej ñ 130 m2,
ñ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (do 4 mieszkaÒ) bliüniaczej ñ 400 m2,
ñ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliüniaczej ñ
300 m2.
5) dopuszcza siÍ scalanie dotychczasowych i nowo wyznaczonych dzia≥ek, pod warunkiem, øe nie spowoduje to dysfunkcyjnoúci terenÛw sπsiednich.
ß8
1. Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia obszaru
w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ z
istniejπcym systemem gminnym:
1) wodociπg,
2) kanalizacja sanitarna ñ odprowadzenie do oczyszczalni
úciekÛw,
3) kanalizacja deszczowa,
4) sieÊ energetyczna ñ skablowana, podziemna,
5) sieÊ telefoniczna ñ skablowana, podziemna,
6) sieÊ gazowa,
7) gromadzenie sta≥ych odpadÛw z kaødej posesji w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji,
8) zakazuje siÍ stosowania do celÛw grzewczych paliw
sta≥ych,
9) ustala siÍ lokalizacjÍ stacji transformatorowych typu
miejskiego na terenach oznaczonych na rysunku ñ (E),
10)naleøy zachowaÊ funkcjonowanie systemu melioracyjnego,
a w przypadku koniecznoúci jego naruszenia, zapewniÊ
rozwiπzanie zastÍpcze,
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11)podstawπ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ
bÍdπ projekty branøowe.
ß9
Dla terenÛw zabudowy mieszkaniowej ustala siÍ zachowanie
nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
a dla nie okreúlonych w rysunku planu w odleg≥oúci 4 m od linii
rozgraniczajπcych ulic z wyjπtkiem sytuacji o ktÛrych mowa w
ß4 p. 3.
ß10
Na terenach objÍtych opracowaniem planu zakazuje siÍ lokalizowania:
1) obiektÛw szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska,
2) obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na teren nieruchomoúci
naleøπcych do osÛb trzecich i sπ w konflikcie z obecnπ lub
planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci.
3) ferm hodowlanych,
4) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenÛw o nowych funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala siÍ 30% stawkÍ
s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci.
ß12
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y XLIV/235/94 Rady Miejskiej w
SwarzÍdzu z dnia 21.02.1994 roku w sprawie uchwalenia planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza
na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.
ß13
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
SwarzÍdz.
ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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3238
UCHWA£A Nr LX/505/2001 RADY GMINY TARNOWO PODG”RNE
z dnia 23 paüdziernika 2001 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo
PodgÛrne uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Nadaje siÍ nazwy ulicom po≥oøonym w Chybach:
1. ulicy zajmujπcej dzia≥ki oznaczone nr geod. 524, 545
ul. Sekwojowa
2. ulicy zajmujπcej dzia≥ki oznaczone nr geod. 612, 557, 568,
579
ul. Cyprysowa
3. ulicy zajmujπcej dzia≥ki oznaczone nr geod. 499, 589
ul. Oliwkowa

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni
od jej og≥oszenia.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Tadeusz Czajka

3239
UCHWA£A Nr LX/506/2001 RADY GMINY TARNOWO PODG”RNE
z dnia 23 paüdziernika 2001 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo
PodgÛrne uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Nadaje siÍ ulicy po≥oøonej w Tarnowie PodgÛrnym, zajmujπcej
dzia≥ki oznaczone numerami geodezyjnymi: 653/5, 653/15,
653/20 nazwÍ ul. Zboøowa.

ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni
od jej og≥oszenia.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Tadeusz Czajka

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
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3240
UCHWA£A Nr LX/508/2001 RADY GMINY TARNOWO PODG”RNE
z dnia 23 paüdziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w LusÛwku-Rozalinie dla dzia≥ek o numerach geodezyjnych: 418, 419, 420, 421/1-3, 422, 444, 222/1, 424-434, 70/3L,
179, 129
Na podstawie art. 26 i art. 36 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 18
ust 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 1996 r. Nr 13 poz. 74
z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo PodgÛrne uchwala,
co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonego przez RadÍ Gminy Tarnowo
PodgÛrne uchwa≥π nr XXX/148/92 z dnia 08.12.1992 r.
opublikowanπ w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 1, poz. 93 z 18.01.1993 r. zwanπ dalej zmianπ planu,
obejmujπcπ obszar w miejscowoúci LusÛwko-Rozalin, dla dzia≥ek
o nr ewidencyjnym: 418, 419, 420, 421/1-3,,422, 444, 222/1,
424-434, 70/3L, 179, 129 o ≥πcznej powierzchni oko≥o 63 ha.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice okreúla
rysunek, zwany dalej rysunkiem zmiany planu, zatytu≥owany
ìMiejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w LusÛwku ñ Rozalinie
dla dzia≥ek o numerach geodezyjnych: 418, 419, 420, 421/1-3,
422, 444, 222/1, 424-434, 70/3L, 179, 129î opracowany w
skali 1:2000, stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
ß3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych zmianπ
planu,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
ñ wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikajπcych z nowego sposobu zagospodarowania terenu.
2. Przedmiotem ustaleÒ zmiany planu sπ:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ñ Mj,
b) tereny zabudowy jednorodzinnej o zwartej pierzei z us≥ugami towarzyszπcymi, oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolem ñ MU,
c) tereny zieleni publicznej, oznaczone na rysunku zmiany
planu symbolem ñ Zp,
d) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolem:

ñ kD ñ ulice dojazdowe,
ñ kP ñ droga powiatowa,
e) tereny urzπdzeÒ energetycznych, oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem ñ EE.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß4
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Mj) ustala
siÍ:
1. dopuszcza siÍ lokalizacje budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych ñ wolnostojπcych; bliüniaczych, szeregowych, ma≥ych domÛw mieszkalnych (do 4 mieszkaÒ),
2. w ramach budynku mieszkalnego dopuszcza siÍ lokalizacjÍ
nieuciπøliwych us≥ug tzn. nie wnoszπcych zanieczyszczenia
powietrza, ha≥asu i nie generujπcych nadmiernego ruchu
samochodowego,
3. wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe, nie wiÍcej niø 10 m od poziomu terenu
do najwyøszego punktu dachu,
4. budynki garaøowe naleøy lokalizowaÊ w obrÍbie budynku
mieszkalnego (preferowane) lub jako wolnostojπce w linii budynku mieszkalnego, w przypadku zabudowy szeregowej
istnieje moøliwoúÊ realizacji pomiÍdzy liniπ rozgraniczajπcπ
ulicy i liniπ zabudowy budynkÛw mieszkalnych, z uwzglÍdnieniem koniecznoúci zblokowania tej zabudowy, o ile wystÍpuje
na dzia≥kach sπsiadujπcych i koniecznoúci zapewnienia jednakowych parametrÛw zabudowy,
5. zezwala siÍ na lokalizacjÍ budynku garaøowego poza obrysem
budynku mieszkalnego o powierzchni maksymalnej 20 m2
dla jednego stanowiska i 40 m2 dla dwÛch, pod warunkiem
nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni zabudowy,
6. wysokoúÊ budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja nie wiÍcej
niø 5 m w kalenicy,
7. preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwuspadowe),
8. nachylenie po≥aci dachowych nowych budynkÛw mieszkalnych ñ 22∞ do 45∞,
9. dopuszcza siÍ stosowanie kombinacji dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw
architektonicznych projektowanych obiektÛw,
10. pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub podobnπ,
11. poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
12. nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci
30% dla budynkÛw wolnostojπcych, 40% dla budynkÛw bliüniaczych i 50% dla budynkÛw szeregowych,
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13. minimalna powierzchniÍ zieleni ñ 30% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki,
14. moøliwoúÊ realizacji ogrodzenia o maksymalnej wysokoúci
1,5 m, przy czym od strony ulicy aøurowe w min. 60% powierzchni.
ß5
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us≥ugami
towarzyszπcymi (MU) ustala siÍ:
1. lokalizacjÍ intensywnej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej
(ma≥e domy mieszkalne) wraz z wbudowanymi us≥ugami nieuciπøliwymi tzn. nie emitujπcymi ha≥asu, zanieczyszczeÒ do powietrza oraz nie generujπcych znacznego ruchu samochodowego,
2. wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do III kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe, nie wiÍcej niø 12 m od poziomu terenu
do najwyøszego punktu dachu,
3. budynki garaøowe naleøy lokalizowaÊ w obrÍbie budynku
mieszkalnego (preferowane w kondygnacjach przyziemnych)
lub poza budynkiem mieszkalnym w tylnej czÍúci dzia≥ki z
dojazdem poprzez ulice wewnÍtrzne (niepubliczne) lub indywidualne zjazdy,
4. funkcje us≥ugowe naleøy realizowaÊ w parterach budynkÛw
mieszkalnych lub jako oddzielne budynki,
5. preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu- i wielospadowe),
6. nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych 22∞
do 45∞,
7. pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ lub cementowπ,
8. dopuszcza siÍ stosowanie kombinacji dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
9. poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 0,5 m nad powierzchniπ terenu,
10. nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci
50%,
11. minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 30% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki,
12. moøliwoúÊ realizacji ogrodzenia o maksymalnej wysokoúci
1,5 m przy czym od strony ulicy aøurowe w min. 60% powierzchni.
ß6
Dla terenÛw us≥ug w zieleni ñ Zp ustala siÍ:
1) naleøy wprowadziÊ nasadzenia drzew i krzewÛw oraz nawierzchni trawiastych, zgodnie z warunkami siedliskowymi,
2) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, z wyjπtkiem obiektÛw
ma≥ej architektury,
3) wskazane jest urzπdzenie terenu i lokalizacji urzπdzeÒ s≥uøπcych rekreacji, úcieøek spacerowych i rowerowych,
4) minimalna powierzchnia zieleni ñ 50% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki.
ß7
Dla terenÛw komunikacji ñ (kD) ustala siÍ:
1. projektowane ulice dojazdowe oznaczone na rysunku ñ kD
o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 10-20 m,
1) tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji
urzπdzeÒ podziemnych,

Poz. 3240

2) w ulicach o szerokoúci wiÍkszej niø 15 m zaleca siÍ
nasadzenia alei zgodnie z warunkami siedliskowymi,
3) dla wszystkich terenÛw przeznaczonych pod zabudowÍ
ustala siÍ obowiπzek zapewnienia miejsc parkingowych
zgodnie z potrzebami danej funkcji w ramach w≥asnej posesji,
4) wszelkie ulice, place, parkingi i dojazdy o utwardzonych
nawierzchniach naleøy wyposaøyÊ w system kanalizacji
deszczowej.
ß8
Dla terenÛw zabudowy ustala siÍ nastÍpujπce zasady i warunki
podzia≥u na dzia≥ki budowlane:
1. na rysunku przedstawiony jest podzia≥ na dzia≥ki budowlane,
2. dopuszcza siÍ inny podzia≥ na dzia≥ki pod warunkiem spe≥nienia ustaleÒ pkt 3, 4 i 5,
3. kaøda dzia≥ka budowlana musi mieÊ bezpoúredni wjazd z istniejπcych lub projektowanych drÛg oraz szerokoúÊ nie mniejszπ
niø 20 m, z wyjπtkiem dzia≥ek szeregowych, dla ktÛrych ustala
siÍ min. szerokoúÊ 7 m,
4. lokalizacja dzia≥ek pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ
szeregowπ ñ zgodnie z rysunkiem planu,
5. ustala siÍ nastÍpujπce minimalne wielkoúci dzia≥ek:
ñ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej
ñ 180 m2
ñ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojπcej ñ 800 m2,
6. dopuszcza siÍ scalanie dotychczasowych i nowo wyznaczonych dzia≥ek, pod warunkiem, øe nie spowoduje to dysfunkcyjnoúci terenÛw sπsiednich.
ß9
1. Ustala siÍ obowiπzek wykonania uzbrojenia obszaru w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ z istniejπcym systemem gminnym:
a) wodociπg,
b) odprowadzenie úciekÛw do systemu kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacja deszczowa,
d) sieÊ energetyczna ñ skablowana, podziemna,
e) sieÊ telefoniczna ñ skablowana, podziemna,
f) sieÊ gazowa,
2. Ustala siÍ gromadzenie odpadÛw bytowych z kaødej posesji
w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji.
3. Zaleca siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw gazowych
i p≥ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego.
4. Zakazuje siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw sta≥ych.
5. LokalizacjÍ stacji transformatorowych okreúla siÍ jako postulowanπ ñ oznaczono na rysunku symbolem (EE).
6. Podstawπ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.
7. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie (w pierwszej kolejnoúci)
obowiπzku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.
ß10
Dla terenÛw zabudowy mieszkaniowej ustala siÍ zachowanie
nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, a
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dla nie okreúlonych w rysunku planu w odleg≥oúci 5 m od linii
rozgraniczajπcych ulic.
ß11
Na terenach objÍtych planem zakazuje siÍ lokalizowania:
1. obiektÛw szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska,
2. obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na teren nieruchomoúci
naleøπcych do osÛb trzecich i sπ w konflikcie z obecnπ lub
planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci,
3. ferm hodowlanych,
4. wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych,
5. zak≥adÛw przemys≥owych,
6. obiektÛw (pawilonÛw) o charakterze substandardowym.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß12
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenÛw o nowych
funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala siÍ procentowπ

Poz. 3240, 3241

stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci w nastÍpujπcy sposÛb:
ñ dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ 0,1%
ñ dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us≥ugami towarzyszπcymi ñ 30%
ß13
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y nr XXX/148/92 Rady Gminy Tarnowo PodgÛrne z dnia 08.12.1992 r. w sprawie uchwalenia planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo PodgÛrne na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.
ß14
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
Tarnowo PodgÛrne.
ß15
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Tadeusz Czajka

3241
UCHWA£A Nr XXXVIII/513/2001 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 25 paüdziernika 2001 r.
zmieniajπca uchwa≥Í w sprawie utworzenia zak≥adu budøetowego o nazwie Miejski Zarzπd BudynkÛw Mieszkalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ìhî ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74
z pÛün.zm.) uchwala siÍ co nastÍpuje:
ß1
W uchwale Nr XXI/149/91 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30
grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia zak≥adu budøetowego o
nazwie Miejski Zarzπd BudynkÛw Mieszkalnych wprowadza siÍ
nastÍpujπcπ zmianÍ:
ß3 otrzymuje brzmienie:
ìß3
Statut Miejskiego Zarzπdu BudynkÛw Mieszkalnych otrzymuje
brzmienie jak w za≥πczniku do niniejszej uchwa≥y.î

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Kalisza.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Kalisza
(ñ) Jerzy RubiÒski
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UCHWA£A Nr XXXVII1/514/2001 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 25 paüdziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu dla zasobÛw mieszkaniowych Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Spo≥ecznego SpÛ≥ki
z ograniczonπ odpowiedzialnoúciπ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74
z pÛün.zm.) i art. 28 ustawy z dnia 26 paüdziernika 1995 r. o niektÛrych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U.
Nr 133, poz. 654 z pÛün.zm.) uchwala siÍ, co nastÍpuje:
ß1
W zasobach mieszkaniowych Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Spo≥ecznego SpÛ≥ki z ograniczonπ odpowiedzialnoúciπ
obowiπzuje czynsz okreúlony wed≥ug zasad niniejszej uchwa≥y.
ß2
1. Ustala siÍ stawkÍ bazowπ czynszu za 1 m2 powierzchni
uøytkowej lokalu mieszkalnego w eksploatowanych budynkach w wysokoúci 5,90 z≥.
2. Wprowadza siÍ zrÛønicowanie stawki czynszu zgodnie z za≥πcznikiem nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
3. KalkulacjÍ stawek czynszu zawiera za≥πcznik nr 2 do niniejszej uchwa≥y.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Kalisza.
ß4
Traci moc uchwa≥a Rady Miejskiej Kalisza Nr XXVI/401/2000
z dnia 30.11.2000 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobÛw mieszkaniowych Kaliskiego Towarzystwa
Budownictwa Spo≥ecznego Sp. z o.o.
ß5
Uchwa≥a wchodzi wøycie z dniem podjÍcia z mocπ obowiπzujπcπ
od 1 stycznia 2002 roku.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Kalisza
(ñ) Jerzy RubiÒski

Za≥πcznik nr 1
do Uchwa≥y Nr XXXVIII/514/2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 25 paüdziernika 2001 r.

ZR”ØNICOWANIE STAWKI CZYNSZU
DLA LOKALI MIESZKALNYCH W ZASOBACH
MIESZKANIOWYCH KALISKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPO£ECZNEGO SP”£KI
Z OGRANICZON• ODPOWIEDZIALNOåCI•
Wprowadza siÍ nastÍpujπce zrÛønicowanie stawki czynszu w
zasobach Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Spo≥ecznego
Sp. z o.o.:
Pozycja

Obniøenie
ZwiÍkszenie
stawki czynszu stawki czynszu

1.

-40%

2.

-5%

3.

+10%

ZasÛb, ktÛrego dotyczπ
zrÛønicowane stawki czynszu
Lokale w budynku wybudowanym
bez udzia≥u úrodkÛw z Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego.
Lokale zlokalizowane na V kondygnacji (bez windy).
Lokale w budynkach budowanych
po 1 stycznia 2002 r. z udzia≥em
úrodkÛw z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego.

Obniøenie stawki w pozycji 1 tabeli odnosi siÍ do lokali w
budynku przy ul. RumiÒskiego 13-15 ñ stawka czynszu wynosi
3,54 z≥/m2 pow. uøytkowej.
Stawka czynszu dotyczπca lokali, ktÛrych czynsz zostaje obniøony
na podstawie zapisu pozycji 2 tabeli, wynosi:
ñ 5,60 z≥/m2 pow. uøytkowej ñ dla lokali z zasobu, ktÛrego
dotyczy stawka bazowa,
ñ 3,36 z≥/m2 pow. uøytkowej ñ dla lokali korzystajπcych z preferencji pozycji 1 tabeli.
Stawka czynszu po uwzglÍdnieniu podwyøki z pozycji 3 tabeli wynosi 6,49 z≥/m2 pow. uøytkowej.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Kalisza
(ñ) Jerzy RubiÒski

Dziennik UrzÍdowy
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Za≥πcznik nr 2
do Uchwa≥y Nr XXXVIII/514/2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 25 paüdziernika 2001 r.

KALKULACJA STAWKI CZYNSZU
DLA LOKALI MIESZKALNYCH W ZASOBACH
MIESZKANIOWYCH KALISKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPO£ECZNEGO SP”£KI
Z OGRANICZON• ODPOWIEDZIALNOåCI•
Okreúlenie stawki czynszu maksymalnego:
Art. 28, ust. 2 ustawy z 26 paüdziernika 1995 r. o niektÛrych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. Nr 133,
poz. 654 z pÛün.zm.) ogranicza czynsz w skali roku do 4% wartoúci odtworzeniowej lokalu, okreúlanej od 10 lipca 2001 r. na
podstawie art. 9 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorÛw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733). WartoúÊ odtworzeniowπ lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni uøytkowej i wskaünika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni uøytkowej
budynku mieszkalnego. Wskaünik przeliczeniowy 1 m2 kosztu
odtworzenia 1 m2 powierzchni uøytkowej budynku mieszkalnego
dla powiatu Miasto Kalisz wynosi od 1 paüdziernika 2001 r. ñ
1.960 z≥. Zatem dopuszczalna stawka czynszu regulowanego od
1 paüdziernika 2001 r. wynosi:
1.960 z≥/m2 x 4% = 78,40 z≥/m2/rok: 12 m-cy = 6,53 z≥/m2/m-c.
Okreúlenie stawki bazowej:
Podane niøej sk≥adniki kosztÛw w czÍúci dotyczπcej eksploatacji
to uúrednione ponoszone rzeczywiste koszty. Zak≥ada siÍ, øe
nowa stawka czynszu obowiπzywaÊ bÍdzie przez rok, z tego
wzglÍdu doliczono 10% z tytu≥u wzrostu kosztÛw. Przy wyliczeniu czynszu przyjÍto teø, øe koszty eksploatacji w budynkach
oddawanych w b r. (stanowiπcych co do powierzchni uøytkowej
24,2% ca≥ego zasobu) bÍdπ nie wiÍksze niø w budynkach
eksploatowanych dotychczas.
Koszt eksploatacji
ñ koszty utrzymania czystoúci
ñ koszty utrzymania zieleni
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z≥/m2
0,310
0,080

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

ubezpieczenie budynkÛw
us≥ugi kominiarskie, przeglπdy techniczne
podatek od nieruchomoúci
energia elektryczna
pozosta≥e koszty (konserwacja i naprawy bieøπce
trucie insektÛw, wyposaøenie)
Razem
+10% z tytu≥u wzrostu kosztÛw
Razem koszty eksploatacji

0,052
0,070
0,075
0,160
0,160

Wszystkie sk≥adniki czynszu
ñ Koszty eksploatacji
ñ Odpisy na remonty kapitalne (amortyzacja)
ñ Koszty administracji
ñ Sp≥ata kredytu
ñ Rezerwa na wzrost kosztÛw kredytu
Razem

z≥/m2
1,00
0,94
0,60
3,18
0,18
5,90

0,907
0,090
1,00

WartoúÊ odpisÛw amortyzacyjnych uúredniono dla ca≥ego zasobu.
Podobnie uúredniono, ale wy≥πcznie w stosunku do budynkÛw
finansowanych ze úrodkÛw Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
sp≥atÍ kredytu. PrzyjÍto rezerwÍ w wysokoúci 0,18 z≥/m2 pow. uøytkowej z tytu≥u kwartalnego wzrostu wysokoúci rat kredytu (za
ostatnie kwarta≥y wzrost rat wynosi≥ ok. 0,04 z≥/m2).
Na obniøkÍ stawki czynszu o 50% w budynku wybudowanym bez
udzia≥u úrodkÛw z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (budynek
przy ul. RumiÒskiego 13-15) wp≥yw majπ dwa czynniki:
ñ zmniejszajπcy ñ nie obciπøenie lokali w tym zasobie kosztami
sp≥aty kredytu,
ñ zwiÍkszajπcy ñ wzrost kosztÛw konserwacji i napraw bieøπcych
(dla budynku skoÒczy≥ siÍ okres gwarancji i rÍkojmi wykonawcy).
W odniesieniu do obowiπzujπcego od 1 paüdziernika 2001 r. w powiecie Miasto Kalisz wskaünika przeliczeniowego kosztu odtworzenia
1 m2 powierzchni uøytkowej budynku mieszkalnego bazowa stawka
czynszu w zasobach Kaliskiego TBS stanowi 3,61% wartoúci odtworzeniowej lokalu mieszkalnego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Kalisza
(ñ) Jerzy RubiÒski
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UCHWA£A Nr XXX/284/2001 RADY GMINY W W•GROWCU
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie podatkÛw i op≥at lokalnych, podatku rolnego na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 10, art. 14,
art. 15, art. 18; art. 19, art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z pÛüniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. Nr 94, poz. 431 z 1993 r. z pÛüniejszymi
zmianami), art. 47 ß4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ñ
Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z pÛüniejszymi
zmianami), art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu
cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami), art. 29 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) Rada Gminy
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Ustala siÍ nastÍpujπce stawki podatku od nieruchomoúci:
a) od budynkÛw mieszkalnych lub ich czÍúci za 1 m2 powierzchni uøytkowej
0,35 z≥
b) od budynkÛw lub ich czÍúci zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ
gospodarczπ innπ niø rolnicza lub leúna, z wyjπtkiem budynkÛw lub ich czÍúci przydzielonych na potrzeby bytowe
osÛb zajmujπcych lokale mieszkalne oraz od czÍúci budynkÛw mieszkalnych zajÍtych na prowadzenie dzia≥alnoúci
gospodarczej za 1 m2 powierzchni uøytkowej 11,00 z≥
c) od budynkÛw lub ich czÍúci zajÍtych na prowadzenie
dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia≥em siewnym za 1 m2 powierzchni uøytkowej
7,84 z≥
d) od pozosta≥ych budynkÛw lub ich czÍúci za 1 m2 powierzchni uøytkowej:
d.1. budynki letniskowe
5,62 z≥
d.2. pozosta≥e
2,96 z≥
e) od budowli
2% ich wartoúci
f) od gruntÛw:
f.1. zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ innπ niø dzia≥alnoúÊ rolnicza lub leúna, z wyjπtkiem zwiπzanych
z budynkami mieszkalnymi za 1 m2 powierzchni
0,60 z≥
f.2. bÍdπcych uøytkami rolnymi nie wchodzπcymi w
sk≥ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisÛw
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami)
wykorzystywanych na cele rolnicze za 1 m2 powierzchni
0,03 z≥

f.3. pod jeziorami, zajÍtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni
3,28 z≥
f.4. innych za 1 m2 powierzchni:
ñ letniskowe
0,09 z≥
ñ pozosta≥e
0,08 z≥
2. Zwalnia siÍ od podatku od nieruchomoúci budynki lub ich
czÍúci zajÍte na dzia≥alnoúÊ gminnych instytucji kultury i
úwietlic wiejskich, zak≥adÛw budøetowych, boiska sportowe
gminne, budynki lub ich czÍúci bÍdπce w≥asnoúciπ gminy i
grunty z nimi zwiπzane z wyjπtkiem tych, o ktÛrych mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i op≥atach lokalnych, budynki gospodarcze bÍdπce w posiadaniu cz≥onkÛw, ktÛrzy wnieúli do Rolniczych SpÛ≥dzielni Produkcyjnych
wk≥ad w postaci gruntÛw oraz grunty przydzielone do bezp≥atnego uøytkowania za przekazane gospodarstwo rolne na
rzecz Skarbu PaÒstwa za emeryturÍ.
3. Sprawy zwiπzane z inkasem zosta≥y okreúlone uchwa≥π Nr XXI/
/207/2000 Rady Gminy w Wπgrowcu z dnia 30 listopada
2000 r.
ß2
1. Okreúla siÍ wysokoúÊ stawek podatku od úrodkÛw transportowych:
a) od samochodu ciÍøarowego wyprodukowanego w 1988 r.
i pÛüniej o dopuszczalnej masie ca≥kowitej (art. 8 pkt 1
ustawy):
nie wyposaøone
wyposaøone
w katalizator spalin w katalizator spalin
ñ od 3,5 t do 5,5 t
500 z≥
400 z≥
ñ od 5,5 t do 9 t 700 z≥
600 z≥
ñ od 9 t do poniøej 12 t
900 z≥
800 z≥
b) od samochodu ciÍøarowego wyprodukowanego przed
1988 r. o dopuszczalnej masie ca≥kowitej (art. 8 pkt 1
ustawy):
nie wyposaøone
wyposaøone
w katalizator spalin w katalizator spalin
ñ od 3,5 t do 5,5 t
600 z≥
500 z≥
ñ od 5,5 t do 9 t 800 z≥
700 z≥
ñ od 9 t do poniøej 12 t
1.000 z≥
900 z≥
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2. Od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej
rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton (art. 8 pkt 2 ustawy):
Liczba osi i dopuszczalna
oú jezdna (osie jezdne) z
masa ca≥kowita (w tonach) zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
nie mniej niø mniej niø
za rÛwnowaøne
(w z≥otych)
Dwie osie
12
13
710
13
14
750
14
15
790
15
18
830
Trzy osie
15
17
1.220
17
19
1.440
19
21
1.650
21
23
1.850
23
25
2.050
25
26
2.190
Cztery osie i wiÍcej
23
25
1.500
25
27
1.650
27
29
1.800
29
31
1.950
31
32
2.000

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(w z≥otych)

810
850
890
1.150
1.250
1.540
1.750
1.950
2.150
2.290
1.600
1.750
1.900
2.200
2.290

3. Od ciπgnika siod≥owego i balastowego przystosowanego do
uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw (art. 8 pkt 3 ustawy):
a) od 3,5 tony i poniøej 12 ton wyprodukowanych w 1988 r.
i pÛüniej:
nie wyposaøone
wyposaøone
w katalizator spalin w katalizator spalin
700 z≥
600 z≥
b) od 3,5 t i poniøej 1,2 ton wyprodukowanych przed 1988 r.:
nie wyposaøone
wyposaøone
w katalizator spalin w katalizator spalin
800 z≥
700 z≥
4. Od ciπgnika siod≥owego i balastowego przystosowanego do
uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw rÛwnej lub wyøszej niø
12 ton (art. 8 pkt 4 ustawy)
Liczba osi i dopuszczalna
oú jezdna (osie jezdne) z
masa ca≥kowita zespo≥u zawieszeniem pneumatycznym
pojazdÛw: ciπgnik siod≥owy lub zawieszeniem uznanym
+ naczepa, ciπgnik balastoza rÛwnowaøne
wy + przyczepa (w tonach)
(w z≥otych)
Dwie osie
12
18
1.100
18
25
1.300
25
31
1.500
31
40
1.650
Trzy osie
36
40
1.550
40
44
1.650
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inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(w z≥otych)

1.200
1.400
1.600
1.750
1.650
2.290

5. Od przyczepy i naczepy, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton i poniøej 12 z
wyjπtkiem zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ rolniczπ prowadzonπ przez
podatnika podatku rolnego (art. 8 pkt 5 ustawy)
700 z≥

6. Od przyczepy i naczepy, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ rÛwnπ lub wyøszπ
niø 12 ton z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ
rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego (art. 8
pkt 6 ustawy):
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca≥kowita zespo≥u
pojazdÛw: naczepa/
przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

oú jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za rÛwnowaøne
(w z≥otych)
Jedna oú
910
1.010
1.200
Dwie osie
950
1.050
1.250
1.450
Trzy osie
1.450
1.650

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(w z≥otych)

1.100
1.200
1.400
1.100
1.200
1.300
1.550
1.550
1.750

7. Od autobusu w zaleønoúci od liczby miejsc do siedzenia (art. 8
pkt 7 ustawy):
a) wyprodukowanego w 1988 r. i pÛüniej.
nie wyposaøone
wyposaøone
w katalizator spalin w katalizator spalin
a1. do 15 miejsc
750 z≥
650 z≥
a2. do 29 miejsc
1.000 z≥
900 z≥
a3. 30 miejsc i wiÍcej 1.330 z≥
1.230 z≥
b) wyprodukowanego przed 1988 r.
nie wyposaøone
wyposaøone
w katalizator spalin w katalizator spalin
b1. do 15 miejsc
900 z≥
800 z≥
b2. do 29 miejsc
1.350 z≥
1.250 z≥
b3. 30 miejsc i wiÍcej 1.450 z≥
1.350 z≥
ß3
1. Ustala siÍ nastÍpujπce stawki podatku od posiadania psÛw:
a) od posiadaczy gospodarstw rolnych za trzeciego psa
37,00 z≥
b) od osÛb nie posiadajπcych gospodarstw rolnych, zamieszkujπcych na terenie wsi:
b1. za posiadanie 1 psa
20,00 z≥
b2. za kaødego nastÍpnego
37,00 z≥
2. Zwalnia siÍ od podatku od posiadania psÛw emerytÛw i rencistÛw po ukoÒczeniu 60 roku øycia, nie prowadzπcych wspÛlnego gospodarstwa domowego z rolnikiem lub innym cz≥onkiem rodziny.
3. Zarzπdza siÍ pobÛr podatku w drodze inkasa. Na inkasentÛw
wyznacza siÍ so≥tysÛw wsi. Podatek moøe byÊ p≥atny w kasie
UrzÍdu Gminy w Wπgrowcu w terminie do 15 marca 2002 r.
4. Z zainkasowanej gotÛwki so≥tysi jako inkasenci zobowiπzani
sπ rozliczyÊ siÍ nastÍpnego dnia po ostatnim dniu terminu
p≥atnoúci.
Z uwagi na bezpieczeÒstwo, zainkasowane wp≥aty naleøy
wp≥acaÊ bezpoúrednio w Pa≥uckim Banku SpÛ≥dzielczym w
Wπgrowcu, przy ul. Kolejowej 19.
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Zgodnie z art. 27 ß2 Ordynacji podatkowej inkasenci odpowiadajπ ca≥ym swoim majπtkiem za pobrane, a nie wp≥acone
w terminie podatki. W zwiπzku z tym, w razie nie wp≥acenia
zainkasowanych naleønoúci w podanym wyøej terminie inkasenci zostanπ obciπøeni odsetkami za zw≥okÍ. Ponadto nie
wp≥acenie na rachunek organu podatkowego pobranej kwoty od podatnikÛw podlegajπ karze na podstawie Kodeksu
Karnego Skarbowego.
5. Wynagrodzenie za inkaso ustala siÍ w wysokoúci 7% od zainkasowanej przez so≥tysÛw kwoty.

a) za sporzπdzenie protoko≥u ostatniej woli spadkodawcy
oúwiadczonej wobec Przewodniczπcego Zarzπdu, Gminy
lub Sekretarza UrzÍdu
80,00 z≥
b) za wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego
40.00 z≥
c) za wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
60,00 z≥
2. Wp≥aty op≥aty administracyjnej naleøy dokonywaÊ w kasie
UrzÍdu Gminy w Wπgrowcu w dniu dokonania czynnoúci
urzÍdowych.

ß4
1. Ustala siÍ nastÍpujπce stawki dzienne op≥aty targowej na
gminnym placu targowym przy ul. Straszewskiej w Wπgrowcu:
a) przy sprzedaøy kaødej wystawionej sztuki:
a1. koni
14,00 z≥
a2. krÛw i ja≥Ûwek
10,00 z≥
a3. owiec
8,00 z≥
a4. prosiπt
2,00 z≥
a5. cielπt i ürebiπt
6,00 z≥
b) przy sprzedaøy drobiu z wozu
14,00 z≥
c) przy sprzedaøy p≥odÛw rolnych z wozu
14,00 z≥
2. Ustala siÍ dziennπ stawkÍ op≥aty targowej w miejscach
innych na terenie Gminy Wπgrowiec niø plac targowy przy
ul. Straszewskiej w Wπgrowcu:
a) przy sprzedaøy z rÍki, koszÛw, stoisk, wozÛw konnych,
przyczep, pojazdÛw samochodowych, a takøe sprzedaø
zwierzπt, úrodkÛw transportowych i czÍúci do úrodkÛw
transportowych 11,00 z≥
3. Zarzπdza siÍ pobÛr op≥aty targowej dla sprzedaøy okreúlonej
w ß4 pkt 1 w drodze inkasa.
Na inkasentÛw poboru op≥aty targowej okreúlonej w ß4 pkt
1 powo≥uje siÍ P.P. UrszulÍ i £ucjana £ubiÒskich, zam. w
Wπgrowcu.
Ustala siÍ wynagrodzenie dla inkasentÛw poboru op≥aty
targowej okreúlonej w pkt 1 w wysokoúci 20% wp≥ywÛw od
pobranej op≥aty targowej.
Wp≥ywy z pobranej op≥aty targowej okreúlonej w ß4 pkt 1
inkasenci zobowiπzani sπ wp≥acaÊ po kaødym targu do kasy
UrzÍdu Gminy w Wπgrowcu.
4. Zarzπdza siÍ pobÛr op≥aty targowej dla sprzedaøy okreúlonej
w ß4 pkt 2 w drodze inkasa.
Na inkasentÛw poboru op≥aty targowej dla sprzedaøy okreúlonej w ß4 pkt 2 powo≥uje siÍ so≥tysa danej wsi.
Ustala siÍ wynagrodzenie dla inkasentÛw poboru op≥aty
targowej dla sprzedaøy okreúlonej w pkt 2 w wysokoúci 7%
wp≥ywÛw od pobranej op≥aty targowej. Wp≥ywy z pobranej
op≥aty targowej dla stawki okreúlonej w ß4 pkt 2 inkasenci
zobowiπzani sπ wp≥aciÊ na koniec kaødego miesiπca.

ß6
1. Obniøa siÍ cenÍ skupu øyta do kwoty 34,00 z≥ i kwota ta
stanowi podstawÍ do obliczenia podatku rolnego na 2002 rok
na obszarze Gminy Wπgrowiec.
2. Sprawy zwiπzane z inkasem zosta≥y okreúlone uchwa≥π Nr XXI/
/207/2000 Rady Gminy w Wπgrowcu z dnia 30 listopada
2000 r.

ß5
1. Ustala siÍ op≥atÍ administracyjnπ za czynnoúci urzÍdowe nie
objÍte przepisami o op≥acie skarbowej:

ß7
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
Wπgrowiec.
ß8
Tracπ moc:
ñ uchwa≥a nr XXII/214/2000 Rady Gminy w Wπgrowcu z dnia
15.12.2000 r. w sprawie okreúlenia stawek podatku od
nieruchomoúci na 2001 r.,
ñ uchwa≥a nr XXII/215/2000 Rady Gminy w Wπgrowcu z dnia
15.12.2000 r. w sprawie okreúlenia stawek w podatku od
úrodkÛw transportowych na 2001 r.,
ñ uchwa≥a nr XXII/216/2000 Rady Gminy w Wπgrowcu z dnia
15.12.2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psÛw na obszarze Gminy Wπgrowiec,
ñ uchwa≥a nr XXVII/267/01 Rady Gminy w Wπgrowcu z dnia
28.06.2001 r. w sprawie ustalenia i pobierania op≥aty
targowej,
ñ uchwa≥a nr XXIII/225/2000 Rady Gminy w Wπgrowcu z dnia
29.12.2000 r. w sprawie ustalenia stawki op≥aty administracyjnej i jej pobierania.
ß9
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do naliczania podatkÛw i op≥at na 2002 r.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) inø. Marek Szeszycki
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3244
UCHWA£A Nr XXXVI/234/2001 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porzπdku i czystoúci na terenie gminy Duszniki
Na podstawie art. 4 ustawy o utrzymaniu czystoúci i porzπdku
z dnia 13 wrzeúnia 1986 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy Duszniki uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Przyjmuje siÍ jako obowiπzujπcy na terenie gminy Duszniki
ìRegulamin utrzymania porzπdku i czystoúci na terenie gminy
Dusznikiî stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Duszniki.
ß3
Traci moc uchwa≥a Rady Gminy Duszniki nr XXXVII/170/97 z
dnia 10 wrzeúnia 1997 r.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia publikacji
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego oraz
podlega og≥oszeniu w sposÛb zwyczajowo przyjÍty.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Gracjan SkÛrnicki

Za≥πcznik nr 1
do Uchwa≥y nr XXXVI/234/2001
Rady Gminy Duszniki
z dnia 14 listopada 2001 roku

REGULAMIN UTRZYMANIA PORZ•DKU
I CZYSTOåCI NA TERENIE GMINY DUSZNIKI
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
1. Regulamin ustala szczegÛ≥owe zasady utrzymania porzπdku
i czystoúci na terenie nieruchomoúci znajdujπcych siÍ w gminie Duszniki.
2. Postanowienia regulaminu sπ interpretowane i stosowane w
zgodzie w szczegÛlnoúci z przepisami ustawy z 13 wrzeúnia
1996 r. o utrzymaniu czystoúci i porzπdku (Dz.U. Nr 132
poz. 622, z pÛüniejszymi zmianami) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628).

ß2
IlekroÊ w Regulaminie jest mowa o:
a) odpadach komunalnych drobnych ñ naleøy przez to rozumieÊ
odpady zbierane do typowych pojemnikÛw,
b) odpadach komunalnych wielkogabarytowych ñ naleøy przez
to rozumieÊ odpady komunalne, ktÛre nie mogπ byÊ umieszczone, ze wzglÍdu na swoje rozmiary lub masÍ, w typowych
pojemnikach,
c) odpadach roúlinnych ñ naleøy przez to rozumieÊ odpady
powstajπce na prywatnych lub publicznych terenach zielonych wskutek ich pielÍgnacji lub uprawiania oraz odpady
pochodzenia roúlinnego z targowisk,
d) zak≥adzie utylizacji odpadÛw komunalnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ legalnie dzia≥ajπcy obiekt s≥uøπcy prowadzeniu
odzysku lub unieszkodliwienia odpadÛw komunalnych; w
szczegÛlnoúci mogπ to byÊ sk≥adowiska, kompostownie, spalarnie, sortownie, zak≥ady przetwarzania odpadÛw wielkogabarytowych, budowlanych, surowcÛw wtÛrnych, punkty zlewne odpadÛw ciek≥ych,
e) firmie wywozowej ñ naleøy przez to rozumieÊ zak≥ad bÍdπcy
gminnπ jednostkπ organizacyjnπ lub przedsiÍbiorcÍ, w rozumieniu odpowiednich przepisÛw, posiadajπcego wydane przez
wÛjta gminy zezwolenie na wykonywanie wywozu odpadÛw
komunalnych.
ß3
Regulamin obowiπzuje:
a) w≥aúcicieli nieruchomoúci,
b) kierownikÛw budÛw,
c) jednostki uøytkujπce tereny s≥uøπce komunikacji publicznej,
d) wszystkich korzystajπcych z terenÛw bÍdπcych w≥asnoúciπ
gminy.

ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania porzπdku
i czystoúci na nieruchomoúciach i terenach
uøytku publicznego
ß4
1. W≥aúciciele nieruchomoúci sπ obowiπzani do utrzymywania
porzπdku, czystoúci oraz naleøytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomoúci.
2. W≥aúciciele nieruchomoúci albo inne podmioty wskazane
ustawπ z 13 wrzeúnia 1996 r. o utrzymaniu czystoúci i porzπdku w gminach majπ obowiπzek niezw≥ocznego oczyszczania ze úniegu i lodu oraz usuwania b≥ota i zanieczyszczeÒ
z chodnika.
3. Obowiπzek okreúlony w ust. 2 dotyczy takøe innych czÍúci
nieruchomoúci s≥uøπcych do uøytku publicznego.
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ß5
1. Obowiπzek oczyszczania ze úniegu i lodu winien byÊ realizowany przez odgarniÍcie w miejsce nie powodujπce zak≥ÛceÒ
w ruchu pieszych lub pojazdÛw i podjÍcie dzia≥aÒ usuwajπcych
lub co najmniej ograniczajπcych úliskoúÊ chodnika. Piasek
uøyty do tych celÛw naleøy usunπÊ z chodnika niezw≥ocznie
po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
2. Zanieczyszczenia usuwane z chodnikÛw winny byÊ gromadzone w pojemnikach na odpady, z zachowaniem postanowieÒ ß17 ust. 2 i 3.
3. Zakazuje siÍ zgarniania úniegu, lodu, b≥ota lub innych zanieczyszczeÒ z chodnika na jezdniÍ.
4. Obowiπzki okreúlone w ust. 1-3 dotyczπ w≥aúcicieli nieruchomoúci bπdü innych podmiotÛw obciπøonych obowiπzkiem
oczyszczania chodnikÛw oraz zarzπdcÛw drÛg.
ß6
1. W≥aúciciele nieruchomoúci, na ktÛrych znajdujπ siÍ tereny
lub obiekty s≥uøπce do uøytku publicznego, majπ obowiπzek
ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na úmieci
i systematycznego ich oprÛøniania, w sposÛb nie dopuszczajπcy do przepe≥nienia.
2. Obowiπzek okreúlony w ust. 1 dotyczy takøe zarzπdzajπcego
drogπ publicznπ, znajdujπcπ siÍ na obszarze zabudowanym
w rozumieniu przepisÛw ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z pÛüniejszymi
zmianami) oraz w odniesieniu do przystankÛw komunikacji
publicznej, przedsiÍbiorcÛw korzystajπcych z takich przystankÛw.
3. W przypadku zabrudzenia powierzchni jezdni powsta≥ego
podczas transportu materia≥Ûw sypkich bπdü teø obornika
przewoøπcy w/w materia≥y powinien niezw≥ocznie oczyúciÊ
nawierzchniÍ jezdni.
ß7
Na nieruchomoúciach lub ich czÍúciach takich jak chodniki,
podwÛrka, itp.:
1. mycie samochodÛw moøe odbywaÊ siÍ jedynie pod warunkiem, øe powstajπce úcieki odprowadzane sπ do kanalizacji
lub gromadzone w sposÛb umoøliwiajπcy ich usuniÍcie
zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczegÛlnoúci úcieki takie nie mogπ byÊ bezpoúrednio odprowadzane
do zbiornikÛw wodnych lub do ziemi.
2. doraüne naprawy i regulacje samochodÛw mogπ siÍ odbywaÊ
wy≥πcznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i pod
warunkiem, øe powstajπce odpady bÍdπ gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych, zabrania siÍ prowadzenia
napraw blacharsko-lakierniczych.
ß8
1. Zarzπd Gminy bÍdzie organizowaÊ okresowe konkursy inspirujπce podnoszenie stanu czystoúci i porzπdku, ≥adu i estetycznego wyglπdu nieruchomoúci.
2. Zarzπd Gminy dokonywaÊ bÍdzie przeglπdu czystoúci i porzπdku w nieruchomoúci i wzywaÊ w≥aúcicieli nieruchomoúci
uchybiajπcych wymaganiom utrzymania ich w czystoúci i porzπdku do usuwania zaniedbaÒ i uchybieÒ.
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ROZDZIA£ III
Zasady usuwania odpadÛw komunalnych z nieruchomoúci
ß9
1. Odpady komunalne powstajπce na terenie nieruchomoúci
muszπ byÊ gromadzone w urzπdzeniach odpowiadajπcych
wymaganiom okreúlonym w niniejszym Regulaminie, natomiast nieczystoúci ciek≥e, nieodprowadzane do sieci kanalizacyjnej bπdü przydomowej oczyszczalni úciekÛw, w zbiornikach odpowiadajπcych wymaganiom wynikajπcym z przepisÛw odrÍbnych, w szczegÛlnoúci ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r.
z pÛüniejszymi zmianami).
2. Jeøeli na terenie nieruchomoúci powstajπ takøe odpady inne
niø komunalne, to muszπ byÊ one gromadzone w sposÛb wyodrÍbniony od odpadÛw komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami okreúlajπ przepisy odrÍbne.
ß10
Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstajπce w zwiπzku z
prowadzonπ na terenie danej nieruchomoúci dzia≥alnoúciπ w
zakresie us≥ug medycznych lub weterynaryjnych, nie mogπ byÊ
gromadzone w pojemnikach s≥uøπcych gromadzeniu odpadÛw
komunalnych. SzczegÛ≥owe zasady postÍpowania z tymi odpadami okreúlajπ przepisy odrÍbne.
ß11
1. Pojemniki na odpady komunalne drobne naleøy ustawiaÊ w
miejscach ≥atwo dostÍpnych zarÛwno dla ich uøytkownikÛw
jak i dla pracownikÛw firmy wywozowej, w sposÛb nie
powodujπcy nadmiernych uciπøliwoúci i utrudnieÒ dla mieszkaÒcÛw nieruchomoúci lub osÛb trzecich.
2. Pojemniki powinny byÊ ustawiane w obrÍbie nieruchomoúci
w miejscu trwale oznaczonym, na rÛwnej nawierzchni, w
miarÍ istniejπcych moøliwoúci utwardzonej, zabezpieczonej
przed zbieraniem siÍ wody i b≥ota. Miejsce ustawienia
pojemnikÛw w≥aúciciel nieruchomoúci jest obowiπzany utrzymywaÊ w czystoúci.
3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemnikÛw ponosi w≥aúciciel nieruchomoúci.
4. Przepisy ust. 1-4 stosuje siÍ odpowiednio do ustawiania
koszy na odpady ustawianych na drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.
ß12
W≥aúciciel nieruchomoúci ma obowiπzek utrzymywaÊ pojemniki
na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby
korzystanie z nich mog≥o odbywaÊ siÍ bez przeszkÛd i powodowania zagroøeÒ dla zdrowia uøytkownikÛw.
ß13
1. W≥aúciciel nieruchomoúci jest obowiπzany zapewniÊ pracownikom firmy wywozowej dostÍp do pojemnikÛw w czasie
ustalonym w umowie o odbiÛr odpadÛw, w sposÛb umoøliwiajπcy oprÛønienie pojemnikÛw bez naraøania na szkodÍ
ludzi, budynkÛw bπdü pojazdÛw.
2. Obowiπzki okreúlone w ust. 1 dotyczπ takøe dostÍpu do
urzπdzeÒ s≥uøπcych do gromadzenia nieczystoúci ciek≥ych.
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ß14
1. Sta≥e odpady komunalne drobne muszπ byÊ usuwane z terenu
nieruchomoúci w terminach uzgodnionych z firmπ wywozowπ.
2. Nieczystoúci ciek≥e muszπ byÊ usuwane z nieruchomoúci z czÍstotliwoúciπ i w sposÛb gwarantujπcy, øe nie nastπpi wyp≥yw
ze zbiornika, zw≥aszcza wynikajπcy z jego przepe≥nienia, a takøe
zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wÛd podziemnych.
3. Podczas odbierania odpadÛw z terenu nieruchomoúci uprawniony podmiot zostawia ìdowÛd wywozu nieczystoúciî. Naleøy
go zachowaÊ i przedstawiÊ w przypadku kontroli.

ROZDZIA£ IV
Urzπdzenia przeznaczone do gromadzenia odpadÛw
ß15
1. W≥aúciciel nieruchomoúci zapewnia wyposaøenie jej w urzπdzenia s≥uøπce do gromadzenie odpadÛw komunalnych
poprzez zakup takich urzπdzeÒ, wydzierøawienie od firmy
wywozowej lub gminy lub w inny sposÛb ustalony w drodze
umowy z firmπ wywozowπ lub innym podmiotem.
2. W≥aúciciele nieruchomoúci majπ obowiπzek przy≥πczenia ich
do istniejπcej kanalizacji sanitarnej. Na terenach nie skanalizowanych w≥aúciciele nieruchomoúci majπ obowiπzek gromadzenia nieczystoúci p≥ynnych w zbiornikach bezodp≥ywowych.
ß16
1. Odpady komunalne drobne mogπ byÊ gromadzone jedynie
w zamkniÍtych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach,
wy≥πcznie do tego celu przeznaczonych.
2. Pojemniki s≥uøπce do gromadzenia odpadÛw komunalnych
drobnych mogπ mieÊ pojemnoúÊ od 0,1 do 1,1 m3.
3. Pojemniki na odpady komunalne drobne S≥uøπ wy≥πcznie do
gromadzenia tego rodzaju odpadÛw.
4. W sytuacjach wyjπtkowego krÛtkotrwa≥ego zwiÍkszenia iloúci odpadÛw komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich
w szczelnych workach z tworzywa.
5. Kosze na odpady, ustawiane na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach uøytku
publicznego, powinny odpowiadaÊ nastÍpujπcym wymaganiom:
a) nie naleøy montowaÊ koszy w miejscach utrudniajπcych
swobodne poruszanie siÍ,
b) pojemnoúÊ koszy montowanych na sta≥e nie powinna
przekraczaÊ 50 litrÛw,
c) wyglπd zewnÍtrzny powinien harmonizowaÊ z otoczeniem.
ß17
1. W≥aúciciel nieruchomoúci ma obowiπzek utrzymywaÊ pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby
korzystanie z nich mog≥o odbywaÊ siÍ bez przeszkÛd i powodowania zagroøeÒ dla zdrowia uøytkownikÛw, a w szczegÛlnoúci ma obowiπzek utrzymywania ich w czystoúci oraz co
najmniej raz na kwarta≥ dezynfekowania.
2. Zabrania siÍ gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne, úniegu, lodu, gorπcego popio≥u i øuøla, gruzu budowlanego, szlamÛw, substancji toksycznych, ørπcych i wybuchowych a takøe odpadÛw z dzia≥alnoúci gospodarczej.
3. Zabrania siÍ spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadÛw
komunalnych (takøe suchych odpadÛw roúlinnych).

Poz. 3244

4. Obowiπzki okreúlone w ust. 1-3 stosuje siÍ odpowiednio do
koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych,
przystankach autobusowych oraz innych terenach uøytku
publicznego.
ß18
Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny byÊ gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomoúci, w sposÛb
nieutrudniajπcy korzystania z nieruchomoúci przez osoby do
tego uprawnione i usuwane moøliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z firmπ wywozowπ lub podmiotem prowadzπcym zak≥ad ich utylizacji.
ß19
1. W≥aúciciele nieruchomoúci obowiπzani sπ do prowadzenia
selektywnej zbiÛrki nastÍpujπcych odpadÛw:
ñ szk≥o
ñ plastik
2. Dla potrzeb selektywnej zbiÛrki odpadÛw stosuje siÍ pojemniki odpowiadajπce ogÛlnym warunkom, okreúlonym w niniejszym regulaminie z tym, øe pojemniki te powinny byÊ utrzymane w nastÍpujπcej kolorystyce:
ñ øÛ≥ty ñ opakowania plastikowe
ñ zielony ñ opakowania szklane
3. Pojemniki do selektywnej zbiÛrki odpadÛw znajdujπ siÍ w
g≥Ûwnych miejscach kaødej wsi.

ROZDZIA£ V
Obowiπzki w≥aúcicieli zwierzπt domowych
ß20
1. Osoby bÍdπce w≥aúcicielami lub opiekunami psÛw i innych
zwierzπt domowych sπ zobowiπzane do sprawowania w≥aúciwej opieki nad tymi zwierzÍtami, w tym w szczegÛlnoúci
niepozostawiania bez dozoru, jeøeli zwierzÍ nie jest naleøycie
uwiπzane lub nie znajduje siÍ w pomieszczeniu zamkniÍtym
bπdü na terenie ogrodzonym w sposÛb uniemoøliwiajπcy
samodzielne wydostanie siÍ zwierzÍcia z niego oraz poddawania zwierzπt okresowym szczepieniom.
2. Zakazuje siÍ szczucia psÛw lub doprowadzania ich do stanu,
w ktÛrym pies moøe staÊ siÍ niebezpieczny dla cz≥owieka lub
zwierzÍcia.
ß21
1. Na tereny uøytku publicznego psy mogπ byÊ wyprowadzane
tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone
tylko w miejscach ma≥o uczÍszczanych i pod warunkiem øe
pies ma kaganiec i a w≥aúciciel (opiekun) ma moøliwoúÊ
sprawowania bezpoúredniej kontroli nad jego zachowaniem.
2. Zakazuje siÍ wprowadzania psÛw lub innych zwierzπt do
obiektÛw uøytku publicznego, placÛwek handlowych lub
gastronomicznych, jeøeli zakaz taki wynika z wyraünego
oznakowania dokonanego przez w≥aúciciela nieruchomoúci
(placÛwki czy obiektu).
ß22
1. W≥aúciciele zwierzπt domowych sπ zobowiπzani do usuniÍcia
spowodowanych przez nie zanieczyszczeÒ na klatkach scho-
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dowych lub w innych pomieszczeniach budynkÛw s≥uøπcych
do uøytku publicznego, a takøe na terenach uøytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleÒce itp.
2. Zakazuje siÍ wprowadzania psÛw do piaskownic i innych
urzπdzeÒ s≥uøπcych do zabawy dla dzieci.

ROZDZIA£ VI
Zasady utrzymywania zwierzπt gospodarskich
ß23
1. ZwierzÍta gospodarskie mogπ byÊ utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad okreúlonych w niniejszym regulaminie.
2. Prowadzπcy hodowlÍ zwierzπt gospodarskich jest obowiπzany
zapewniÊ:
ñ gromadzenie i usuwanie powstajπcych w zwiπzku z hodowlπ odpadÛw i nieczystoúci w sposÛb zgodny z prawem w tym zw≥aszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie spowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomoúci oraz wÛd powierzchniowych i podziemnych,
ñ nie powodowanie przez prowadzonπ hodowlÍ, wobec
innych osÛb zamieszkujπcych na nieruchomoúci sπsiednich, uciπøliwoúci takich jak ha≥as, odory czy podobne,
ñ przestrzeganie obowiπzujπcych przepisÛw sanitarno-epidemiologicznych.

Poz. 3244, 3245

ROZDZIA£ VII
Zasady wyznaczania obszarÛw podlegajπcych
obowiπzkowej deratyzacji i terminÛw jej przeprowadzania
ß24
W przypadku zaistnienia koniecznoúci deratyzacji na okreúlonym
obszarze ñ Zarzπd Gminy wyznaczy obszar i termin jej przeprowadzenia

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koÒcowe
ß25
1. Zarzπd Gminy wyznaczy osoby fizyczne lub inne podmioty
upowaønione do kontroli stanu zbiornikÛw na nieczystoúci
p≥ynne oraz podejmie dzia≥ania majπce na celu likwidacjÍ
nieszczelnych szamb i nielegalnego odprowadzania úciekÛw
do ziemi, wÛd otwartych lub kanalizacji deszczowej.
2. W≥aúciciele nieruchomoúci na øπdanie upowaønionego przedstawiciela Zarzπdu Gminy zobowiπzani sπ do okazania dowodÛw dokonywania wywozu odpadÛw komunalnych z nieruchomoúci przez uprawniony podmiot.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Gracjan SkÛrnicki

3245
UCHWA£A Nr XXXVI/237/2001 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie okreúlenia drÛg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych
z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. Nr 71 z 200 r., poz. 838 z pÛüniejszymi zmianami) oraz Rozporzπdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie
numeracji i ewidencji drÛg oraz obiektÛw mostowych (Dz.U. Nr 32,
poz. 393 z pÛüniejszymi zmianami) uchwala co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ na terenie gminy Duszniki jako drogi gminne nastÍpujπce drogi i nadaje siÍ im odpowiednie numery:
L.p.

Nr D≥ugoúÊ Kierunek
Nawierzchnia
drogi
mb
1 1993 3.000 Podrzewie-SÍkowo gruntowa
2 1994 5.125 Niewierz-Podrzewie gruntowa
3 1995 4.500 Che≥minko
gruntowa
w czÍúci utwardzona 3.625 m
4 1996 1.500 Che≥minko
gruntowa
5 1997 1.925 Niewierz-Turowo
gruntowa
6 1998 2.800 Niewierz
gruntowa

7 1999

4.700

8 2000

1.400

9 2001

3.000

10 2002

4.500

11 2003
12 2004

1.750
1.900

13 2005

2.900

14
15
16
17

1.250
1.075
1.800
2.125

2006
2007
2008
2009

Podrzewie-Wilczyna-M≥ynkowo
gruntowa
Wilczyna-Ludowo
asfaltowa
gruntowa
Kunowo-M≥ynkowo w czÍúci utwardzona
asfaltem 1.375 m
åliwno-Zakrzewko-SÍdziny
gruntowa
SÍdziny
betonowa
1.750 m
SÍdzinko-Niegolewo gruntowa
gruntowa
SÍdzinko-Zalesie
w czÍúci utwardzona
bruk 0.375 m
Grodziszczko
gruntowa
Brzoza-Kalwy
gruntowa
Ceradz Dolny-Kalwy gruntowa
Mieúciska-Sarbia
asfaltowa 2.125 m

Za≥πcznikiem nr 1 do niniejszej uchwa≥y jest mapa przedstawiajπca przebieg drÛg gminnych
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Poz. 3245

ß2
Dla w/w drÛg bÍdπ prowadzone ìksiπøki drogiî.

ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Duszniki.

ß3
Wszelkie inne drogi nie zaliczone do kategorii drÛg gminnych ñ
drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntÛw
rolnych i leúnych, dojazdowe do obiektÛw uøytkowanych przez
podmioty prowadzπce dzia≥alnoúÊ gospodarczπ ñ sπ drogami
wewnÍtrznymi.

ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia publikacji
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego oraz
podlega og≥oszeniu w sposÛb zwyczajowo przyjÍty.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Gracjan SkÛrnicki
Za≥πcznik nr 1
do uchwa≥y nr XXXVI-237/2001
Rady Gminy Duszniki
z dnia 14 listopada 2001 r.
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3246
UCHWA£A Nr XXXIII/234/2001 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYåLU
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny biletÛw w komunikacji miejskiej úwiadczonej przez PrzedsiÍbiorstwo WodociπgÛw i Kanalizacji w
Nowym Tomyúlu SpÛ≥ka z o.o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13
poz. 74; zmiany: Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014; Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009,
Nr 95, poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45, poz. 477) i art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej
(Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43; zmiany: Nr 106, poz. 679, Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668) Rada Miejska w Nowym
Tomyúlu uchwala, co nastÍpuje:

1. za bilet normalny
2. za bilet ulgowy

2 z≥
1 z≥

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy i Miasta
Nowy Tomyúl.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej

ß1
Na wniosek Zarzπdu PrzedsiÍbiorstwa WodociπgÛw i Kanalizacji
w Nowym Tomyúlu SpÛ≥ka z o.o. ustala siÍ nastÍpujπce ceny
biletÛw w komunikacji miejskiej.

(ñ) inø. Eleonora åcieszka

3247
UCHWA£A Nr XXXIII/236/2001 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYåLU
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia nazwy dla nowo powsta≥ych ulic na terenie miejscowoúci Glinno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13 z 1996 r.
poz. 74; zmiany: Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775 i z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014; Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009,
Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska
w Nowym Tomyúlu uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Nadaje siÍ nazwy dla nowo powsta≥ych ulic w miejscowoúci
Glinno po prawej stronie biegnπcej w kierunku Starego Tomyúla
(od Tartaku do drogi w kierunku na Sπtopy):
1. ul. Majowa jest to droga po≥oøona na ty≥ach Tartaku
2. ul. Lutowa jest to droga po≥oøona prostopadle do ulicy
T. Koúciuszki
3. ul. Sπtopska jest to droga biegnπca od ul. T. Koúciuszki w
stronÍ miejscowoúci Sπtopy

4. ul. Lipcowa jest to droga biegnπca w prawo od drogi Sπtopskiej
5. ul. Marcowa jest to droga biegnπca rÛwnolegle do drogi
Sπtopskiej
6. ul. Kwietniowa jest to droga biegnπca rÛwnolegle do drogi
Marcowej
ß2
Nowo powsta≥e ulice po≥oøone sπ na terenie przeznaczonym w
miejscowym planie ogÛlnym zagospodarowania przestrzennego
gminy Nowy Tomyúl pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ,
co przedstawia mapa ewidencyjna stanowiπca za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ zarzπdowi Gminy i Miasta Nowy
Tomyúl.
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ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) inø. Eleonora åcieszka
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UCHWA£A Nr XXVIII/180/01 RADY GMINY POWIDZ
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie okreúlenia wysokoúci stawek podatku od nieruchomoúci w 2002 roku
Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 8 oraz art. 40, ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622
i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686
Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 z 1998 r.. Nr 155, poz. 1014
i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552
i Nr 88, poz. 985, Nr 62 poz. 718, Nr 91 poz. 1009 i 95
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971) i art. 5
ust. 1 i 2, art. 6 ust.9, art. 20 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31
i Nr 101 poz. 444, z 1992 r. Nr 21 poz. 86, z 1994 r. Nr 123
poz. 600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, Nr 149 poz. 704 z 1997 r.
Nr 5 poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121 poz. 770 Nr 123
poz. 780 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983
i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95
poz. 1041, Nr 122 poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197
i Nr 125, poz. 1371) oraz ß1 pkt 1 Rozporzπdzenia Ministra
FinansÛw z dnia 18 paüdziernika 2001 r. w sprawie okreúlenia
gÛrnych stawek kwotowych w niektÛrych podatkach i op≥atach
lokalnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Powidz uchwala,
co nastÍpuje:
ß1
Roczne stawki podatku od nieruchomoúci na terenie Gminy
Powidz wynoszπ:
1. od budynkÛw mieszkalnych lub ich czÍúci od 1 m2 powierzchni uøytkowej
0,34 z≥
2. od budynkÛw lub ich czÍúci zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ innπ niø rolnicza lub leúna z wyjπtkiem budynkÛw
lub ich czÍúci przydzielonych na potrzeby bytowe osÛb
zajmujπcych lokale mieszkalne oraz od czÍúci budynkÛw
zajÍtych na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej od 1 m2
pow. uøytkowej
13,30 z≥
3. od 1 m2 powierzchni uøytkowej budynkÛw lub ich czÍúci
zajÍtych na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia≥em siewnym
7,00 z≥
4. od 1 m2 powierzchni uøytkowej budynkÛw letniskowych
bÍdπcych w≥asnoúciπ osÛb fizycznych o ile nie sπ one zwiπ-

5.
6.
7.

8)

zane z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ oraz budynkÛw wykorzystywanych na cele letniskowe po≥oøonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod
zabudowÍ letniskowπ
5,62 z≥
od 1 m2 powierzchni uøytkowej budynkÛw pozosta≥ych
2,81 z≥
od budowli
2%
od 1 m2 powierzchni gruntÛw:
a) zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ innπ niø dzia≥alnoúÊ rolnicza lub leúna, z wyjπtkiem zwiπzanych z budynkami mieszkalnymi
0,60 z≥
b) bÍdπcych uøytkami rolnymi nie wchodzπcymi w sk≥ad
gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym, wykorzystywanych na
cele rolnicze
0,03 z≥
c) pozosta≥ych
0,09 z≥
od 1 ha powierzchni gruntÛw pod jeziorami, oraz gruntÛw
zajÍtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3,28 z≥

ß2
1. Zarzπdza siÍ pobÛr podatku od nieruchomoúci osÛb fizycznych w drodze inkasa.
2. Ustala siÍ inkasentÛw podatku od nieruchomoúci w osobach
so≥tysÛw.
3. WysokoúÊ wynagrodzenia dla inkasentÛw okreúla Rada w odrÍbnej uchwale.
ß3
P≥atnicy podatku od nieruchomoúci naleønoúÊ z tytu≥u podatku
mogπ rÛwnieø wp≥acaÊ w kasie UrzÍdu Gminy Powidz lub na konto:
PKO B.P. Oddz. S≥upca Nr 10202788-9322-360-1
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Powidz.
ß5
1. Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

ó 10885 ó

Poz. 3248, 3249

2. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
3. Uchwa≥a podlega podaniu do publicznej wiadomoúci poprzez
rozplakatowanie obwieszczeÒ w miejscach publicznych i na
tablicy og≥oszeÒ UrzÍdu Gminy Powidz.
Przewodniczπcy
Rady Gminy Powidz
(ñ) Jacek Kowalski

3249
UCHWA£A Nr XXVIII/181/01 RADY GMINY POWIDZ
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie zwolnieÒ w podatku od nieruchomoúci
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622
i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686,
Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 z 1998 r. Nr 155, poz. 1014
i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552
i Nr 88, poz. 985, Nr 62 poz. 718, Nr 91 poz. 1009 i 95 poz. 1041,
z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971) i art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych
(Dz.U. Nr 9 poz. 31 i Nr 101 poz. 444, z 1992 r. Nr 21 poz. 86,
z 1994 r. Nr 123 poz. 600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, Nr 149
poz. 704 z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121
poz. 770 Nr 123 poz. 780 oraz z 1998r Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983,
Nr 95 poz. 1041, Nr 122 poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197
i Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy Powidz uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Zwalnia siÍ z podatku od nieruchomoúci:
a) grunty, budynki i budowle bÍdπce w posiadaniu gminy
Powidz, nie zajÍte na potrzeby organÛw samorzπdu terytorialnego i administracji z wy≥πczeniem ich czÍúci uøytkowanych przez najemcÛw, dzierøawcÛw, biorπcych do uøywania
na podstawie umowy uøyczenia lub uøytkowanych bezumownie.

b) grunty, budynki oraz budowle zwiπzane z realizacjπ zadaÒ z
zakresu ochrony przeciwpoøarowej, bÍdπce w posiadaniu
jednostek powo≥anych do realizacji tych zadaÒ.
c) budynki gospodarcze lub ich czÍúci znajdujπce siÍ na nieruchomoúciach, ktÛre by≥y kiedyú czÍúciπ gospodarstw rolnych
przekazanych na w≥asnoúÊ Skarbu PaÒstwa w zamian za
emeryturÍ lub rentÍ rolniczπ i stanowiπce w≥asnoúÊ osÛb
przekazujπcych gospodarstwo.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Powidz.
ß3
1. Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku.
2. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
3. Uchwa≥a podlega podaniu do publicznej wiadomoúci poprzez
rozplakatowanie obwieszczeÒ w miejscach publicznych i na
tablicy og≥oszeÒ UrzÍdu Gminy Powidz.

Przewodniczπcy
Rady Gminy Powidz
(ñ) Jacek Kowalski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

ó 10886 ó

Poz. 3250, 3251

3250
UCHWA£A Nr XXVIII/182/01 RADY GMINY POWIDZ
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie obniøenia ceny q øyta przyjmowanej jako podstawÍ do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz na
2002 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 art. 40 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74; Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622;
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, i Nr 107 poz. 686,
Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 z 1998 r. Nr 155, poz. 1014
i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552
i Nr 88, poz. 985, Nr 62 poz. 718, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971) oraz art. 6
ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1994 r. o podatku
rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3;
z 1996 r. Nr 91 poz. 409; z 1997 r. Nr 43 poz. 272 i Nr 137
poz. 926 z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875)
w zw. z komunikatem Prezesa G≥Ûwnego UrzÍdu Statystycznego
z dnia 12 paüdziernika 2001 r. w sprawie úredniej ceny skupu
øyta za okres pierwszych trzech kwarta≥Ûw 2001 r. (MP Nr 35,
poz. 573) Rada Gminy Powidz, uchwala co nastÍpuje:
ß1
Obniøa siÍ cenÍ 1q øyta stanowiπcπ podstawÍ do obliczenia
podatku rolnego na 2002 rok na obszarze Gminy Powidz
z ustalonej przez Prezesa GUS kwoty 37,19 z≥ za 1q do kwoty
28,00 z≥ za 1q.

2. Ustala siÍ inkasentÛw podatku rolnego w osobach so≥tysÛw.
3. WysokoúÊ wynagrodzenia dla inkasentÛw okreúla Rada w
odrÍbnej uchwale.
ß3
Podatnicy podatku rolnego naleønoúci z tytu≥u podatku mogπ
rÛwnieø wp≥acaÊ w kasie UrzÍdu Gminy Powidz lub na rachunek:
PKO B.P. Oddz. S≥upca Nr 10202788-9322-360-1
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Powidz.
ß5
1. Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku.
2. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
3. Uchwa≥a podlega podaniu do publicznej wiadomoúci poprzez rozplakatowanie obwieszczeÒ w miejscach publicznych i na tablicy og≥oszeÒ UrzÍdu Gminy Powidz.

Przewodniczπcy
Rady Gminy Powidz

ß2
1. Zarzπdza siÍ pobÛr podatku rolnego od osÛb fizycznych w
drodze inkasa.

(ñ) Jacek Kowalski

3251
UCHWA£A Nr XXVIII/183/01 RADY GMINY POWIDZ
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie okreúlenia wysokoúci stawek podatku od úrodkÛw transportowych
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622
i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686,
Nr 113 poz. 734 Nr 123 poz. 775 z 1998r Nr 155, poz. 1014
i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552
i Nr 88, poz. 985, Nr 62 poz. 718, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971) i art. art.

8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach
lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 i Nr 101 poz. 444; z 1992 r. Nr 21
poz. 86; z 1994 r. Nr 123 poz. 600; Nr 91 poz. 409; Nr 149
poz. 704 i z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121
poz. 770, Nr 123 poz. 780) z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983
i Nr 95 poz. 1041, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197,
Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy Powidz uchwala, co nastÍpuje:

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

ó 10887 ó

ß1
1. Roczne stawki podatku od úrodkÛw transportowych na terenie Gminy Powidz okreúla za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y z
zastrzeøeniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku gdy úrodek transportowy wymieniony w pkt 1,
3, i 7 za≥πcznika posiada zainstalowany katalizator wysokoúÊ
stawki podatku ustala siÍ poprzez pomniejszenie stawki
okreúlonej w za≥πczniku o 5%.
3. W sytuacji gdy wiek úrodka transportowego wymienionego
w pkt 1,3, i 7 za≥πcznika na dzieÒ 1 stycznia danego roku
podatkowego jest krÛtszy niø 5 lat od dnia pierwszej rejestracji
ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, stawkÍ podatku ustala siÍ poprzez zmniejszenie stawki okreúlonej w
za≥πczniku o 5%.

Poz. 3251

ß3
Podatnicy podatku od úrodkÛw transportowych sπ zobowiπzani
uiszczaÊ podatek bez wezwania w kasie UrzÍdu Gminy Powidz
lub na rachunek:
PKO B.P. Oddz. S≥upca Nr 10202788-9322-360-1
ß4
1. Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku.
2. Uchwa≥a podlega og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
3. Uchwa≥a podlega podaniu do publicznej wiadomoúci poprzez
rozplakatowanie obwieszczeÒ w miejscach publicznych i na
tablicy og≥oszeÒ w UrzÍdzie Gminy Powidz.
Przewodniczπcy
Rady Gminy Powidz
(ñ) Jacek Kowalski

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Powidz.

Za≥πcznik do Uchwa≥y
Nr XXXVI/183/01
Rady Gminy Duszniki
z dnia 16 listopada 2001 r.

STAWKI PODATKU OD åRODK”W TRANSPORTOWYCH

2

Samochody
ciê¿arowe o
dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej
lub wy¿szej ni¿ 12
ton

3
od 3,5t-5,5t.
powy¿ej 5,5t do 9
ton
powy¿ej 9 ton i
poni¿ej 12 ton

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 ton

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

600,-

570,-

540,-

600,-

570,-

-

-

-

1.000,-

950,-

900,-

1000,-

950,-

-

x

-

1.200,-

1.140,-

1.080,-

1.200,-

1.140,-

x

x
-

2.290,-

-

-

-

-

x

x
-

2.290,-

-

-

-

-

4i
wiêcej

-

x

2,290,-

-

-

-

-

-

-

-

1.400,-

1.330,-

1.260,-

1.400,-

1.330,-

od 12 t. do mniej
ni¿ 18 t.

2

od 15 ton do
mniej ni¿ 26ton

3

od 23 ton do
mniej ni¿ 32 tony

3

Powy¿ej 5 lat
z
katalizatorem

2
Samochody
ciê¿arowe o
dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5
tony i poni¿ej 12 ton

od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton

Stawka podatku ustalona na podstawie
§1 ust. 2 i 3 uchwa³y w z³
Powy¿ej 5 lat
bez
katalizatora

1
1

Masa

Stawka
podatku
podstawowego
w z³.

Do 5 lat z
katalizatorem

Rodzaj rodka
transportowego

Inne systemy
zawieszenia

Do 5 lat bez
katalizatora

L.p.

Zawieszenie
pneumatyczne
Liczba
lub
osi
zawieszenie
uznane za
równowa¿ne

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

4

5

6

7

Ci¹gniki siod³owe i
balastowe
przystosowane do
u¿ywania ³¹cznie z
naczep¹ lub
przyczep¹ o
dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u
pojazdów równej lub
y j ni¿ 12 ton.
wy¿szej
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
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
Autobusy

od 12 ton do 36
ton
powy¿ej 36 ton
do mniej ni¿ 40
ton
powy¿ej 36 ton
do mniej ni¿ 44
tony

od 7 ton i poni¿ej
12 ton

ó 10888 ó

Poz. 3251, 3252

x
x

x
-

2

x

x
-

3

-

x

-

-

-

2

1.770,-

-

-

-

-

2.290,-

-

-

-

-

2.290,-

-

-

-

-

1.200,-

-

-

-

-

-

od 12 ton do
mniej ni¿ 28 ton
od 23 ton do 36
ton
powy¿ej 36 ton
do mniej ni¿ 44
tony

do 30 miejsc
powy¿ej 30
miejsc

x

-

-

x

3

x
x
x
-

x
x
x

-

-

-

-

1
2
2

1.400,-

-

-

-

-

1.400,-

-

-

-

-

1.770,-

-

-

-

-

1.770,-

-

-

-

-

-

1.400,-

1.330,-

1.260,-

1.400,-

1.330,-

-

1.770,-

1.681,-

1.593,-

1.770,-

1.681,-

3252
UCHWA£A Nr XXVIII/184/01 RADY GMINY POWIDZ
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psÛw
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261; Nr 106 poz. 496 Nr 132 poz. 622,
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686,
Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162 poz. 1126 z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552
Nr 88 poz. 985, Nr 62 poz. 718, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971) i art. 14

pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach
lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r.
Nr 123 poz. 600; z 1996 r. Nr 94 poz. 409; Nr 149 poz. 704;
z 1997 r. Nr 5 poz. 24 Nr 107 poz. 689, Nr 121 poz. 770,
Nr 123 poz. 780 z 1998 r. Nr 106,poz. 668, Nr 150,poz. 983
i Nr 160,poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95
poz. 1041, Nr 122 poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i
Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy Powidz uchwala, co nastÍpuje:

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

Poz. 3252, 3253

ó 10889 ó

ß1
Zwalnia siÍ mieszkaÒcÛw Gminy Powidz z podatku od posiadania
psÛw.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Powidz.

2. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
3. Uchwa≥a podlega podaniu do publicznej wiadomoúci poprzez
rozplakatowanie obwieszczeÒ w miejscach publicznych i na
tablicy og≥oszeÒ UrzÍdu Gminy Powidz.
Przewodniczπcy
Rady Gminy Powidz
(ñ) Jacek Kowalski

ß3
1. Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku.

3253
UCHWA£A Nr XXVI/190/01 RADY MIASTA I GMINY W SZAMOCINIE
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoúci stawek podatku od nieruchomoúci na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym
(Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy
o podatkach i op≥atach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.
(Dz.U. Nr 9 poz. 31 ze zm.) oraz Rozporzπdzenia Ministra
FinansÛw z dnia 18.10.2001 r. w sprawie wykonania niektÛrych
przepisÛw ustawy o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 125
poz. 1375) Rada Miasta i Gminy uchwala, co nastÍpuje:

d)
e)
3) od
a)
b)
c)
d)

ß1
Stawki podatku od nieruchomoúci wynoszπ:
1) od 1 m2 powierzchni uøytkowej
a) od budynkÛw mieszkalnych lub ich czÍúci
0,49 z≥,
b) od budynkÛw lub ich czÍúci zwiπzanych z prowadzeniem
dzia≥alnoúci gospodarczej innej niø rolnicza lub leúna
13,12 z≥,
c) od garaøy i powierzchni garaøowania w budynkach gospodarczych
5,61 z≥,
d) od budynkÛw gospodarczych lub ich czÍúci nie zwiπzanych z prowadzeniem dzia≥alnoúci rolniczej lub gospodarczej
3,49 z≥,
e) od budynkÛw rekreacyjnych
5,41 z≥,
f) od budynkÛw lub ich czÍúci zajÍtych na prowadzenie
dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia≥em siewnym
6,78 z≥,
g) od pozosta≥ych budynkÛw lub ich czÍúci
5,40 z≥.
2) od 1 m2 powierzchni gruntÛw:
a) zwiπzanych z prowadzeniem dzia≥alnoúci gospodarczej
innej niø rolnicza lub leúna, z wyjπtkiem zwiπzanych z budynkami mieszkalnymi
0,58 z≥,
b) uøytkÛw rolnych nie wchodzπcych w sk≥ad gospodarstwa
rolnego
0,03 z≥,
c) pod jeziorami, zajÍtych na zbiorniki wodne
3,27 z≥,

e)

dzia≥ek rekreacyjnych
0,08 z≥,
pozosta≥ych
0,06 z≥.
wartoúci budowli
linii elektroenergetycznych przesy≥owych i rozdzielczych
2%,
rurociπgÛw i przewodÛw sieci rozdzielczej gazu
2%,
rurociπgÛw i przewodÛw sieci rozdzielczej wody i ciep≥a
1%,
rurociπgÛw i przewodÛw sieci s≥uøπcych do odprowadzenia úciekÛw i oczyszczania úciekÛw
1%,
pozosta≥ych
2%.

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Szamocin.
ß3
Z dniem 31.12.2001 r. traci moc uchwa≥a Nr XIX/136/2000
Rady Miasta i Gminy z dnia 01.12.2000 r. w sprawie wysokoúci
stawek podatku od nieruchomoúci oraz okreúlania zwolnieÒ na
rok 2001.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni po opublikowaniu
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do poboru podatku w 2002 roku.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy Szamocin
(ñ) mgr Jan Wendt

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

ó 10890 ó

Poz. 3254, 3255

3254
UCHWA£A Nr XXVI/191/01 RADY MIASTA I GMINY W SZAMOCINIE
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoúci podatku od posiadania psÛw, terminÛw i sposobu jego pobierania w 2002 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym
(Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. ze zm.) art. 14 pkt 1, 2, 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych
(Dz.U. Nr 9 poz. 31 ze zm.) oraz ß1 pkt 2 Rozporzπdzenia
Ministra FinansÛw z dnia 18.10.2001 r. w sprawie okreúlenia
gÛrnych granic stawek kwotowych w niektÛrych podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 125 poz. 1375) Rada Miasta i Gminy
Szamocin uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Ustala siÍ rocznπ stawkÍ podatku od posiadania psÛw od
osÛb fizycznych na terenie miasta i gminy Szamocin w wysokoúci 20,00 z≥.
2. Podatek pobiera siÍ w po≥owie rocznej stawki, jeøeli osoba
posiadajπca psa wesz≥a w jego posiadanie po dniu 30 czerwca
roku podatkowego.

4. Inkasentami podatku od posiadania psÛw sπ:
ñ so≥tysi wsi,
ñ straø miejska,
ñ Barbara Kwiatkowska.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy Szamocin.
ß4
Z dniem 31 grudnia 2001 r. traci moc prawnπ uchwa≥a Rady
Miasta i Gminy Szamocin Nr XIX/138/2000 z dnia 1 grudnia
2000 r.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od opublikowania
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do poboru podatku w 2002 roku.

ß3
1. Zarzπdza siÍ pobÛr podatku w drodze inkasa.
2. WysokoúÊ wynagrodzenia za inkaso wynosi 11,6% od zainkasowanej kwoty.
3. Podatek p≥atny jest bez uprzedniego wezwania, w terminie
do dnia 15 wrzeúnia kaødego roku lub w ciπgu dwÛch tygodni od wejúcia w posiadanie psa po 15 wrzeúnia.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy Szamocin
(ñ) mgr Jan Wendt

3255
UCHWA£A Nr XXVI/192/01 RADY MIASTA I GMINY W SZAMOCINIE
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoúci podatku od úrodkÛw transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym
(Dz.U. Nr 18 poz. 74 z 1996 r. ze zm.) w zwiπzku z art. 10 i ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op≥atach
lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 ze zm.) Rada Miasta i Gminy w
Szamocinie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Okreúla siÍ wysokoúÊ stawek podatku od úrodkÛw transportowych:

Lp.
WyszczegÛlnienie
1. Samochody ciÍøarowe
o dopuszczalnej masie ca≥kowitej
od 3,5 t i poniøej 12 ton
1) od 3,5 t do 5,5 tony w≥πcznie
(bez katalizatora)
2) powyøej 5,5 t do 9 ton w≥πcznie
(bez katalizatora)
3) powyøej 9 t do poniøej 12 ton
(bez katalizatora)

Stawka w z≥
Rok produkcji
do 1990
od 1991

544

518

732

697

861

820

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

2. Samochody ciÍøarowe
o dopuszczalnej masie ca≥kowitej
rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton
w zaleønoúci od liczby osi i dopuñ
szczalnej masie ca≥kowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca≥kowita w tonach
nie mniej niø (ton)
mniej niø (ton)
Dwie osie
12
18

oú jezdna
z zawieñ
szeniem
pneumatyczñ
nym lub
zawieszeñ
niem uznanym za
rÛwnowaøne

ó 10891 ó

inne
systemy
zawieszenia
osi
jezdnych

1.276
1.276
Rok produkcji
do 1990
od 1991

Trzy osie
18
997
1.024
26
1.601
1.081
Cztery osie i wiÍcej
18
26
1.281
1.345
26
32
1.808
2.124
3. Ciπgniki siod≥owe i balastowe
przystosowane do uøywania ≥πcznie
z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od 3,5 t i poniøej 12 ton
(bez katalizatora)
ñ od 3,5 tony do 5,5 tony w≥πcznie
518
544
ñ od 5,5 tony do 9 ton w≥πcznie
697
732
ñ od 9 ton, poniøej 12 ton
820
861
4. Ciπgniki siod≥owe i balastowe
przystosowane do uøywania ≥πcznie z
osie
inne
naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej jezdne z
systemy
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw
zawieszeñ
zawierÛwnej lub wyøszej niø 12 ton
niem pneuñ
szenia
matycznym
osi
w zaleønoúci od liczby osi, dopuñ
lub zawieñ
jezdnych
szczalnej masie ca≥kowitej pojazdu
szeniem
i rodzaju zawieszenia
uznanym za
rÛwnowaøne
liczba osi i dopuszczalna masa
ca≥kowita zespo≥u pojazdÛw:
ciπgnik siod≥owy + naczepa, ciπgnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niø (ton)
mniej niø (ton)
Dwie osie
12
18
1.215
1.276
18
36
1.300
1.678
36
40
1.530
1.678
Trzy osie
12
18
1.215
1.215
18
36
1.223
1.510
36
44
1.492
2.207
5. Przyczepy i naczepy
Rok produkcji
ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
do 1990
od 1991
posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton i poniøej 12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ rolniczπ prowadzonπ, przez
podatnika podatku rolnego
420
400
12
18

Poz. 3255

6. Przyczepy i naczepy
ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ rÛwnπ lub wyøszπ niø 12 ton
z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z
dzia≥alnoúciπ rolniczπ prowadzonπ
przez podatnikÛw podatku rolnego
w zaleønoúci od liczby osi, dopuszczalnej masie ca≥kowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia
liczba osi i dopuszczalna masa
ca≥kowita zespo≥u pojazdÛw:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej niø (ton) mniej niø (ton)
Jedna oú
12
18
18
36
Dwie osie
18
36
36
44
Trzy osie
18
36
36
44
7. Autobusy

osie
jezdne z
zawieszeñ
niem pneuñ
matycznym
lub zawieszeniem za
rÛwnowaøne

inne
systemy
zawieszenia osi
jezdnych

436
475

458
499

736
995

1.118
1.472

586
810
816
1.109
Rok produkcji
do 1990
od 1991

w zaleønoúci od liczby miejsc
do siedzenia:
1) do 15 miejsc w≥πcznie
2) powyøej 15 mniej niø 30 miejsc
3) rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc

373
669
1.478

373
669
1.478

ß2
Z dniem 31.12.2001 r. traci moc uchwa≥a Nr XIX/137/2000
Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 1 grudnia 2000 r. w
sprawie uchwalenia stawek podatku od úrodkÛw transportowych na 2001 rok.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy Szamocin.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od opublikowania
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do poboru podatku w 2002 roku.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy Szamocin
(ñ) mgr Jan Wendt

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

ó 10892 ó

Poz. 3256, 3257

3256
UCHWA£A Nr XXVI/195/01 RADY MIASTA I GMINY W SZAMOCINIE
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie obniøenia úredniej ceny skupu i q øyta, ustalonej przez Prezesa GUS na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74
z pÛü. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 ze zm.) oraz
Komunikatu Prezesa GUS z dnia 12 paüdziernika 2001 r. w
sprawie úredniej ceny skupu øyta za okres pierwszych trzech
kwarta≥Ûw 2001 r. (MP Nr 35, poz. 573) Rada Miasta i Gminy
Szamocin uchwala, co nastÍpuje:

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy Szamocin.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od opublikowania
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do poboru podatku w 2002 roku.

ß1
Obniøa siÍ úredniπ cenÍ 1 q øyta, z kwoty 37,19 z≥ do kwoty
35,00 z≥ do celÛw podatku rolnego.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy Szamocin
(ñ) mgr Jan Wendt

3257
UCHWA£A Nr XXXVI/221/01 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie zwolnienia podatku od nieruchomoúci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 ze zmianami) w zwiπzku art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 ze zmianami) Rada Miejska
w Golinie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Zwalnia siÍ od podatku od nieruchomoúci:
1. Budynki gospodarcze stanowiπce w≥asnoúÊ osÛb fizycznych,
ktÛre przekaza≥y gospodarstwo rolne w zamian za rentÍ,
emeryturÍ z wyjπtkiem powierzchni zajÍtych na prowadzenie
dzia≥alnoúci gospodarczej.
2. Budynki i grunty zajÍte na potrzeby ochrony przeciwpoøarowej.
3. Budynki i budowle wykorzystywane bezpoúrednio do wytwarzania wody i jej przesy≥ania oraz odprowadzania i oczyszczania úciekÛw.

ß2
Traci moc Uchwa≥a Nr XXVII/161/2000 Rady Miejskiej Golina
z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie okreúlenia wysokoúci
stawek podatku od nieruchomoúci.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta w Golinie.
ß4
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni
od dnia og≥oszenia. Uchwa≥a ma zastosowanie do roku podatkowego 2002.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Miros≥aw DurczyÒski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

WYLICZENIE PODATKU
Przedmiot opodatkowania
II. Osoby prawne
Z tego:
1. Budowle zwiπzane z prowadz.
dzia≥. gosp.
2. Mieszkania o pow. powyøej
2,20 m
3. Dzia≥alnoúÊ gospodarcza
4. Budynki gospodarcze

Poz. 3257, 3258

ó 10893 ó

Podstawa
Stawka
opodatkowania w z≥

ñ

2%

ñ
382,80
2.100,00

ñ
11,97
3,06

5. Grunty zwiπzane z dzia≥aln.
gospodarczπ
382,20
6. Grunty pozosta≥e
13.563,20
7. WartoúÊ budowli wyk. bezpoú.
do wyt. energii elekt. i ciep≥a 5.936.728,94
na podst. art. 7a ust. 2-4
OgÛ≥em

Wyliczenie
podatku

_
4.582,10
6.426,00

0,38
0,07

145,50
949,40

1%

59.367,30
71.470,30

Przewodniczπcy
Zarzπdu Miasta w Golinie
(ñ) Tadeusz Nowicki

3258
UCHWA£A Nr XXXVI/224/01 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia zasad poboru, terminu p≥atnoúci i wysokoúci stawek op≥aty targowej i administracyjnej na rok 2002
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst
jednolity z 1996 roku Dz.U. Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) i art. 15
ust. 1 i 3, art. 18, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pÛün.zm.),
ß1 rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia 18 paüdziernika
2001 roku w sprawie wykonania niektÛrych przepisÛw ustawy
o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 125 poz. 1375, ß1,
pkt 3 lit. a i c), Rada Miejska w Golinie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ dzienne stawki op≥aty targowej od osÛb fizycznych,
osÛb prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie majπcych
osobowoúci prawnej dokonujπcych sprzedaøy na targowiskach
w nastÍpujπcych wysokoúciach:
1. Przy sprzedaøy zwierzπt ñ od kaødej wystawionej sztuki:
a) konie
9,00 z≥
b) krowy, byd≥o opasowe
4,00 z≥
c) ja≥owizna, cielÍta, owce, kozy
3,00 z≥
d) warchlaki, prosiÍta
1,00 z≥
e) tuczniki
2,00 z≥
2. Przy sprzedaøy úrodkÛw transportowych
18,00 z≥
3. Przy sprzedaøy z rÍki
9,00 z≥
4. Przy sprzedaøy z koszÛw artyku≥Ûw rolniczych i spoøywczych
3,00 z≥
5. Przy sprzedaøy:
I. na targowicy gminnej
a) produktÛw przemys≥owych i handlowych 20,00 z≥
b) produktÛw rolniczych w≥asnych
7,00 z≥
II. w handlu ulicznym i na zieleniaku:
a) produktÛw przemys≥owych i handlowych 10,00 z≥
b) produktÛw rolniczych w≥asnych
4,00 z≥
6. Przy sprzedaøy z przyczep i pojazdÛw samochodÛw:
a) produktÛw przemys≥owych i handlowych
20,00 z≥
b) produktÛw rolniczych w≥asnych
6,00 z≥

7. Przy sprzedaøy z wozÛw konnych

4,00 z≥

ß2
1. Op≥atÍ targowπ za prowadzenie sprzedaøy na targowisku
gminnym pobiera ZGKiM w Golinie.
2. Op≥atÍ targowπ za prowadzenie sprzedaøy na zieleniaku, w
miejscach targowych i innych niø targowisko gminne pobiera
inkasent Marian Jab≥oÒski.
3. WysokoúÊ wynagrodzenia za inkaso wynosi 10% wartoúci
pobranych op≥at.
ß3
Wprowadza siÍ op≥atÍ administracyjnπ za czynnoúci urzÍdowe
nie objÍte przepisami o op≥acie skarbowej:
a) za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego
15,00 z≥
ß4
Tracπ moc Uchwa≥y Nr XXVII/163/2000 Rady Miejskiej w
Golinie z dnia 22 grudnia 2000 roku oraz Uchwa≥a Nr XXIX/
/178/2001 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 31 stycznia 2001 roku.
ß5
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta w Golinie.
ß6
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego, wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni
od dnia og≥oszenia.
Uchwa≥a ma zastosowanie do roku podatkowego 2002.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Miros≥aw DurczyÒski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

ó 10894 ó

Poz. 3259

3259
UCHWA£A Nr XXXVI/225/01 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoúci stawek podatku od úrodkÛw transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.
74 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami) Rada Miejska w Golinie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Podatek od úrodkÛw transportowych wynosi rocznie:
1. Od samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie ca≥kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton w≥πcznie
450,00 z≥
b) powyøej 5,5 ton do 9 ton w≥πcznie
750,00 z≥
c) powyøej 9 ton a poniøej 12 ton
900,00 z≥
2. Od samochodÛw ciÍøarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rÛwnowaøne, o liczbie
osi ñ dwie i dopuszczalnej masie ca≥kowitej:
a) od 12 ton i poniøej 13 ton
50,00 z≥
b) od 13 ton i poniøej 14 ton
123,00 z≥
c) od 14 ton i poniøej 15 ton
340,00 z≥
d) od 15 ton i poniøej 18 ton
479,00 z≥
3. Od samochodÛw ciÍøarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rÛwnowaøne, o liczbie
osi ñ trzy i dopuszczalnej masie ca≥kowitej:
a) od 15 ton i poniøej 17 ton
123,00 z≥
b) od 17 ton i poniøej 19 ton
214,00 z≥
c) od 19 ton i poniøej 21 ton
439,00 z≥
d) od 21 ton i poniøej 23 ton
570,00 z≥
e) od 23 ton i poniøej 25 ton
878,00 z≥
f) od 25 ton i poniøej 26 ton
878,00 z≥
4. Od samochodÛw ciÍøarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rÛwnowaøne, o liczbie
osi ñ cztery i wiÍcej i dopuszczalnej masie ca≥kowitej:
a) od 23 ton i poniøej 25 ton
570,00 z≥
b) od 25 ton i poniøej 27 ton
578,00 z≥
c) od 27 ton i poniøej 29 ton
902,00 z≥
d) od 29 ton i poniøej 31 ton
1.432,00 z≥
e) od 31 ton i poniøej 32 ton
1.432,00 z≥
5. Od samochodÛw ciÍøarowych z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych, o liczbie osi ñ dwie i dopuszczalnej masie ca≥kowitej:
a) od 12 ton i poniøej 13 ton
123,00 z≥
b) od 13 ton i poniøej 14 ton
340,00 z≥
c) od 14 ton i poniøej 15 ton
479,00 z≥
d) od 15 ton i poniøej 18 ton
1.084,00 z≥
6. Od samochodÛw ciÍøarowych z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych, o liczbie osi ñ trzy i dopuszczalnej masie ca≥kowitej:
a) od 15 ton i poniøej 17 ton
214,00 z≥
b) od 17 ton i poniøej 19 ton
439,00 z≥
c) od 19 ton i poniøej 21 ton
570,00 z≥

d) od 21 ton i poniøej 23 ton
878,00 z≥
e) od 23 ton i poniøej 25 ton
1.365,00 z≥
f) od 25 ton i poniøej 26 ton
1.365,00 z≥
7. Od samochodÛw ciÍøarowych z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych, o liczbie osi ñ cztery i wiÍcej i dopuszczalnej
masie ca≥kowitej:
a) od 23 ton i poniøej 25 ton
578,00 z≥
b) od 25 ton i poniøej 27 ton
902,00 z≥
c) od 27 ton i poniøej 29 ton
1.432,00 z≥
d) od 29 ton i poniøej 31 ton
2.124,00 z≥
e) od 31 ton i poniøej 32 ton
2.124,00 z≥
8. Od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) od 3,5 tony i poniøej 5,5 ton
500,00 z≥
b) od 5,5 tony i poniøej 9 ton
1.000,00 z≥
c) od 9 ton i poniøej 12 ton
1.400,00 z≥
9. Od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rÛwnowaøne, o liczbie osi ñ dwie i dopuszczalnej masie ca≥kowitej
zespo≥u pojazdÛw:
a) od 12 ton i poniøej 18 ton
200,00 z≥
b) od 18 ton i poniøej 25 ton
230,00 z≥
c) od 25 ton i poniøej 31 ton
485,00 z≥
d) od 31 ton i poniøej 40 ton
1.223,00 z≥
10. Od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rÛwnowaøne, o liczbie osi ñ trzy i dopuszczalnej masie ca≥kowitej
zespo≥u pojazdÛw:
a) od 36 ton i poniøej 40 ton
1.079,00 z≥
b) od 40 ton i poniøej 44 ton
1.492,00 z≥
11. Od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi ñ dwie i dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) od 12 ton i poniøej 18 ton
33,00 z≥
b) od 18 ton i poniøej 25 ton
416,00 z≥
c) od 25 ton i poniøej 31 ton
796,00 z≥
d) od 31 ton i poniøej 40 ton
1.678,00 z≥
12. Od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi ñ trzy i dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) od 36 ton i poniøej 40 ton
1.492,00 z≥
b) od 40 ton i poniøej 44 ton
2.207,00 z≥
13. Od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton i poniøej
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12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ
rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniøej 12 ton
900,00 z≥
14. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za rÛwnowaøne z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego, o liczbie osi ñ jedna i dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) od 12 ton i poniøej 18 ton
100,00 z≥
b) od 18 ton i poniøej 25 ton
154,00 z≥
c) od 25 ton i poniøej 28 ton
277,00 z≥
15. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za rÛwnowaøne z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ rolniczπ prowadzonπ przez
podatnika podatku rolnego, o liczbie osi ñ dwie i dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) od 23 ton i poniøej 28 ton
182,00 z≥
b) od 28 ton i poniøej 33 ton
531,00 z≥
c) od 33 ton i poniøej 38 ton
736,00 z≥
d) od 38 ton i poniøej 44 ton
995,00 z≥
16. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za rÛwnowaøne z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ rolniczπ prowadzonπ przez
podatnika podatku rolnego, o liczbie osi ñ trzy i dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) od 36 ton i poniøej 38 ton
586,00 z≥
b) od 38 ton i poniøej 44 ton
816,00 z≥
17. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ
rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego, o liczbie osi ñ jedna i dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u
pojazdÛw:
a) od 12 ton i poniøej 18 ton
22,00 z≥
b) od 18 ton i poniøej 25 ton
277,00 z≥
c) od 25 ton i poniøej 28 ton
486,00 z≥
18. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ
rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego, o liczbie
osi ñ dwie i dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) od 23 ton i poniøej 28 ton
268,00 z≥
b) od 28 ton i poniøej 33 ton
736,00 z≥
c) od 33 ton i poniøej 38 ton
1.118,00 z≥
d) od 38 ton i poniøej 44 ton
1.472,00 z≥
19. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ
rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego, o liczbie osi ñ trzy i dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) od 36 ton i poniøej 38 ton
816,00 z≥
b) od 38 ton i poniøej 44 ton
1.109,00 z≥
20. Od autobusÛw w zaleønoúci od liczby miejsc siedzenia:
a) mniej niø 30 miejsc
1.050 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc
1.330,00 z≥

Poz. 3259

ß2
Dla pojazdÛw okreúlonych w ß1 pkt 1, 8,13 i 20 wyprodukowanych przed 1990 r., stawki podatku zwiÍksza siÍ i okreúla
w wysokoúci:
1. Od samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie
ca≥kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton w≥πcznie
500,00 z≥
b) powyøej 5,5 ton do 9 ton w≥πcznie
800,00 z≥
c) powyøej 9 ton a poniøej 12 ton
950,00 z≥
2. Od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o
dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) od 3,5 tony i poniøej 5,5 ton
550,00 z≥
b) od 5,5 tony i poniøej 9 ton
1.050,00 z≥
c) od 9 ton i poniøej 12 ton
1.450,00 z≥
3. Od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton
i poniøej 12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z
dzia≥alnoúciπ rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniøej 12 ton
950,00 z≥
4. Od autobusÛw w zaleønoúci od liczby miejsc o siedzenia:
a) mniej niø 30 miejsc
1.100,00 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc
1.400,00 z≥
II. Dla pojazdÛw okreúlonych w ß1 pkt 1, 8 i 20 posiadajπcych
katalizatory stawki podatku zmniejsza siÍ i okreúla w wysokoúci:
1. Od samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie
ca≥kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton w≥πcznie
350,00 z≥
b) powyøej 5,5 ton do 9 ton w≥πcznie
550,00 z≥
c) powyøej 9 ton a poniøej 12 ton
650,00 z≥
2. Od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) od 3,5 tony i poniøej 5,5 ton
400,00 z≥
b) od 5,5 tony i poniøej 9 ton
800,00 z≥
c) od 9 ton i poniøej 12 ton
1.150,00 z≥
3. Od autobusÛw w zaleønoúci od liczby miejsc siedzenia:
a) mniej niø 30 miejsc
800,00 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc
1.000,00 z≥
I.

ß3
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta.
ß4
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie w terminie 14 dni
od daty og≥oszenia.
Uchwa≥a ma zastosowanie do roku podatkowego 2002.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Miros≥aw DurczyÒski
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3260
UCHWA£A Nr XXV/155/2001 RADY GMINY W RYCZYWOLE
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie okreúlenia wysokoúci stawek podatku od nieruchomoúci oraz zastosowania zwolnieÒ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (j.t. z 1996 roku Dz.U. Nr 13,
poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U.
Nr 9, poz. 31 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala,
co nastÍpuje:

Dz.U. Nr 94, poz. 431 z pÛüniejszymi zmianami) wykorzystywanych na cele rolnicze 0,03 z≥ od 1 m2 powierzchni.
9) od gruntÛw pozosta≥ych:
ñ grunty po≥oøone w Ryczywole 0,064 z≥ od 1 m2,
ñ grunty po≥oøone w innych miejscowoúciach na terenie
gminy 0,053 z≥ od 1 m2.

ß1
Ustala siÍ stawki podatku od nieruchomoúci w wysokoúci
rocznej:
1) od budynkÛw mieszkalnych lub ich czÍúci 0,35 z≥ do 1 m2
powierzchni uøytkowej.
2) od budynkÛw lub ich czÍúci zwiπzanych z prowadzonπ
dzia≥alnoúciπ gospodarczπ innπ niø rolnicza lub leúna oraz od
czÍúci budynkÛw mieszkalnych zajÍtych na prowadzenie
dzia≥alnoúci gospodarczej 11,20 z≥ od 1 m2 powierzchni
uøytkowej.
3) od powierzchni uøytkowej budynkÛw lub ich czÍúci zajÍtych
na prowadzenie dzia≥alnoúci w zakresie obrotu materia≥ami
siewnym 6,70 z≥ od 1 m2.
4) od pozosta≥ych budynkÛw i ich czÍúci 3,03 z≥ od 1 m2
powierzchni uøytkowej
5) od budowli ñ 2% ich wartoúci.
6) od budowli wykorzystywanych bezpoúrednio do wytwarzania
energii elektrycznej lub ciep≥a, linii elektroenergetycznych
przesy≥owych i rozdzielczych, rurociπgÛw i przewodÛw sieci
rozdzielczej gazÛw, ciep≥a, paliw, wody od budowli s≥uøπcych
do odprowadzania úciekÛw ñ 2% ich wartoúci.
7) od powierzchni gruntÛw zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ inna niø rolnicza lub leúna z wyjπtkiem zwiπzanych z
budynkami mieszkalnymi 0,42 z≥ od 1 m2.
8) od gruntÛw bÍdπcych uøytkami rolnymi nie wchodzπcymi w
sk≥ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisÛw ustawy z
dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (j.t. z 1993 roku

ß2
Zwalnia siÍ od podatku od nieruchomoúci:
1) dzia≥ki i budynki uøytkowane przez jednostki ochotniczej
straøy poøarnej, za wyjπtkiem powierzchni przeznaczonej na
prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej,
2) dzia≥ki bÍdπce w doøywotnim uøytkowaniu emerytÛw i rencistÛw, ktÛrzy przekazali gospodarstwo rolne na Skarb PaÒstwa.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß4
Traci moc uchwa≥a Nr XVII 93/2000 Rady Gminy w Ryczywole
z dnia 6 grudnia 2000 roku w sprawie okreúlenia wysokoúci
stawek podatku od nieruchomoúci oraz zastosowania zwolnieÒ.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego
i ma zastosowanie do roku podatkowego 2002.

Przewodniczπca
Rady Gminy
(ñ) Jolanta Kozakiewicz
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UCHWA£A Nr XXV/156/2001 RADY GMINY W RYCZYWOLE
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie okreúlenia wysokoúci stawek podatku od úrodkÛw transportowych i zastosowania zwolnieÒ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (j.t. z 1996 r. Dz.U. Nr 13,
poz. 74 z pÛün.zmianami) oraz art. 10 w zwiπzku z art. 8 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op≥atach lokalnych
(Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Okreúla siÍ wysokoúÊ stawek podatku od úrodkÛw transportowych:
1. Od samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie ca≥kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w≥πcznie
500 z≥
b) powyøej 5,5 ton do 9 ton w≥πcznie
750 z≥
c) powyøej 9 ton a poniøej 12 ton
900 z≥
2. Od samochodÛw ciÍøarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rÛwnowaøne o dopuszczalnej masie ca≥kowitej:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton, a mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.100 z≥
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.000 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton, a mniejszej niø 26 ton:
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.600 z≥
ñ o liczbie osi ñ cztery i wiÍcej
1.500 z≥
c) rÛwnej lub wyøszej niø 26 ton:
ñ o liczbie osi ñ cztery i wiÍcej
1.800 z≥
3. Od samochodÛw ciÍøarowych z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca≥kowitej:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton, a mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.200 z≥
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.100 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton, a mniejszej niø 26 ton:
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.700 z≥
ñ o liczbie osi ñ cztery i wiÍcej
1.600 z≥
c) rÛwnej lub wyøszej niø 26 ton:
ñ o liczbie osi ñ cztery i wiÍcej
2.200 z≥
4. Od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) od 3,5 tony i poniøej 5,5 tony
500 z≥
b) od 5,5 ton i poniøej 9 ton
750 z≥
c) od 9 ton i poniøej 12 ton
900 z≥
5. Od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rÛwnowaøne,
o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton i mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.100 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton i do 36 ton w≥πcznie:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.500 z≥

c) powyøej 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
2.000 z≥
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.900 z≥
6. Od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie
ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton i mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.200 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton i do 36 ton w≥πcznie:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.600 z≥
c) powyøej 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
2.290 z≥
ñ o liczbie osi ñ trzy
2.240 z≥
7. Od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton i poniøej
12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ
rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego:
od 7 ton i poniøej 12 ton
150 z≥
8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za rÛwnowaøne o dopuszczalnej masie
ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton i mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ jedna
250 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton i mniejszej niø 28 ton:
ñ o liczbie osi ñ jedna
350 z≥
ñ o liczbie osi ñ dwie
300 z≥
c) rÛwnej lub wyøszej niø 28 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.000 z≥
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton i mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ jedna
300 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton i mniejszej niø 28 ton:
ñ o liczbie osi ñ jedna
500 z≥
ñ o liczbie osi ñ dwie
350 z≥
c) rÛwnej lub wyøszej niø 28 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.500 z≥
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.150 z≥
10. Od autobusÛw w zaleønoúci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niø 30 miejsc
700 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc
1.400 z≥
ß2
1. Dla pojazdÛw okreúlonych w ß1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1995 r. stawki podatku zwiÍksza siÍ i
okreúla siÍ w wysokoúci:
a) od samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie
ca≥kowitej pojazdu:
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ñ od 3,5 tony do 5,5 tony w≥πcznie
510 z≥
ñ od 5,5 ton do 9 ton w≥πcznie
760 z≥
ñ od 9 ton do poniøej 12 ton
910 z≥
b) od ciπgnika siod≥owego lub balastowego przystosowanego
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od 3,5 tony
i poniøej 12 ton:
ñ od 3,5 tony i poniøej 5,5 tony
510 z≥
ñ od 5,5 ton i poniøej 9 ton
760 z≥
ñ od 9 ton i poniøej 12 ton
910 z≥
c) od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton
i poniøej 12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z
dzia≥alnoúciπ rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego:
ñ od 7 ton i poniøej 12 ton
160 z≥
d) od autobusÛw w zaleønoúci od liczby miejsc do siedzenia:
ñ mniej niø 30 miejsc
710 z≥
ñ rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc
1.410 z≥
2. Dla pojazdÛw okreúlonych w ß1 pkt 1, 4, i 10 posiadajπcych
katalizatory stawki podatku zmniejsza siÍ i okreúla w wysokoúci:
a) od samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie ca≥kowitej pojazdu:
ñ od 3,5 tony do 5,5 tony w≥πcznie
480 z≥
ñ powyøej 5,5 ton do 9 ton w≥πcznie
730 z≥
ñ powyøej 9 ton a poniøej 12 ton
880 z≥
b) od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od 3,5 tony
i poniøej 12 ton:
ñ od 3,5 tony i poniøej 5,5 tony
480 z≥
ñ od 5,5 ton i poniøej 9 ton
730 z≥

Poz. 3261, 3262

ñ od 9 ton i poniøej 12 ton
880 z≥
c) od przyczepy i naczepy, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton
i poniøej 12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z
dzia≥alnoúciπ rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego:
ñ od 7 ton i poniøej 12 ton
130 z≥
d) od autobusÛw w zaleønoúci od liczby miejsc do siedzenia:
ñ mniej niø 30 miejsc
680 z≥
ñ rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc
1.380 z≥
ß3
Zwalnia siÍ od podatku od úrodkÛw transportowych úrodki transportowe bÍdπce w≥asnoúciπ Gminy realizujπce dowozy szkolne.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß5
Traci moc Uchwa≥a Nr XVI/94/2000 Rady Gminy w Ryczywole
z dnia 6 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokoúci
stawek podatku od úrodkÛw transportowych.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego
i ma zastosowanie do roku podatkowego 2002 roku.

Przewodniczπca
Rady Gminy
(ñ) Jolanta Kozakiewicz
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UCHWA£A Nr XXV/157/2001 RADY GMINY W RYCZYWOLE
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psÛw
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (j.t z 1996 roku Dz.U. Nr 13,
poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9,
poz. 31 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy w Ryczywole
uchwala, co nastÍpuje:

ß2
Zwalnia siÍ od obowiπzku op≥acania podatku od posiadania
jednego psa strÛøy i so≥tysÛw.

ß1
1. Ustala siÍ roczne stawki podatku od psÛw:
a) rolnicy
ñ od trzeciego i kaødego nastÍpnego psa

ß3
1. Podatek p≥atny jest bez wezwania w terminie do dnia l5 maja
kaødego roku u so≥tysa. Wynagrodzenie so≥tysÛw za inkaso
ustala siÍ w wysokoúci 12,5% zainkasowanej kwoty.

23,00 z≥

b) pozosta≥e osoby
ñ od kaødego psa

23,00 z≥

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

ó 10899 ó

2. W przypadku wejúcia w posiadanie psa po terminie okreúlonym w ust. 1 podatek naleøy op≥aciÊ w terminie 14 dni od
nabycia psa.

Poz. 3262-3264

ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego
i ma zastosowanie do roku podatkowego 2002.

ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
Przewodniczπca
Rady Gminy

ß5
Traci moc uchwa≥a Nr XVI/95/2000 Rady Gminy w Ryczywole
z dnia 6 grudnia 2000 roku w sprawie podatku od posiadania
psÛw .

(ñ) Jolanta Kozakiewicz

3263
UCHWA£A Nr XXV/158/2001 RADY GMINY W RYCZYWOLE
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie obniøenia úredniej ceny skupu øyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
RyczywÛ≥ na rok 2002
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (j.t. z 1996 roku Dz.U. Nr 13,
poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (j.t. z 1993 roku Dz.U.
Nr 94, poz. 431 z pÛüniejszymi zmianami) w zwiπzku z Komunikatem Prezesa G≥Ûwnego UrzÍdu Statystycznego z dnia 12 paüdziernika 2001 roku w sprawie úredniej ceny skupu øyta za okres
pierwszych trzech kwarta≥Ûw 2001 roku (M.P. Nr 35, poz. 573)
Rada Gminy uchwala, co nastÍpuje:

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego
i ma zastosowanie do roku podatkowego 2002.

Przewodniczπca
Rady Gminy

ß1
Obniøa siÍ úredniπ cenÍ skupu øyta za okres III kwarta≥Ûw
2001 roku przyjmowane jako podstawa do obliczania podatku
rolnego na obszarze Gminy RyczywÛ≥ w 2002 roku do wysokoúci
31,00 z≥/q.

(ñ) Jolanta Kozakiewicz

3264
UCHWA£A Nr XXV/159/2001 RADY GMINY W RYCZYWOLE
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia dziennej stawki op≥aty targowej oraz sposobu jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (j.t. z 1996 roku Dz.U. Nr 13,
poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. ìaî i pkt 2

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op≥atach
lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pÛüniejszymi zmianami) Rada
Gminy w Ryczywole uchwala, co nastÍpuje:

Dziennik UrzÍdowy
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ß1
Ustala siÍ nastÍpujπce dzienne stawki op≥aty targowej:
ñ przy sprzedaøy z pojazdu, stoiska, straganu ñ 12,00 z≥
ñ przy sprzedaøy z wÛzka, skrzynki, kosza itp.-3,00 z≥

Poz. 3264, 3265

ß5
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.

ß2
Poboru op≥at okreúlonych w ß1 dokonuje siÍ w drodze inkasa.
Dokonywanie inkasa powierza siÍ Gminnej SpÛ≥dzielni ìSChî w
Ryczywole.
ß3
WysokoúÊ wynagrodzenia inkasenta wynosi 50% skasowanej
op≥aty.

ß6
Traci moc uchwa≥a Nr XVI/97/2000 Rady Gminy w Ryczywole
z dnia 6 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia dziennej stawki
op≥aty targowej oraz sposobu jej poboru.
ß7
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego
i ma zastosowanie do roku podatkowego 2002.

ß4
SzczegÛ≥owe zasady rozliczeÒ z inkasentem okreúla umowa.

Przewodniczπca
Rady Gminy
(ñ) Jolanta Kozakiewicz

3265
UCHWA£A Nr XXV/160/2001 RADY GMINY W RYCZYWOLE
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia op≥aty administracyjnej i sposobu jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (j.t z 1996 roku Dz.U. Nr 13,
poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 18 ustawy o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pÛüniejszymi
zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ nastÍpujπce wysokoúci op≥aty administracyjnej za
czynnoúci urzÍdowe:
1) od sporzπdzenia protoko≥u ustnego przyjÍcia ostatniej woli
wobec Przewodniczπcego Zarzπdu Gminy lub Sekretarza
Gminy:
a) w siedzibie UrzÍdu Gminy ñ 17 z≥,
b) poza siedzibπ UrzÍdu Gminy ñ 30 z≥.
2) za wydawanie wypisÛw z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obszaru Gminy RyczywÛ≥ od kaødej
strony ñ 20 z≥.

ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß4
Traci moc uchwa≥a Nr XVII/106/2000 Rady Gminy w Ryczywole
z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia op≥aty administracyjnej i sposobu jej poboru.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego
i ma zastosowanie do roku podatkowego 2002.

Przewodniczπca
Rady Gminy
(ñ) Jolanta Kozakiewicz

ß2
Op≥ata administracyjna p≥atna jest gotÛwkπ w kasie UrzÍdu
przed wykonaniem czynnoúci urzÍdowych.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

Poz. 3266, 3267

ó 10901 ó

3266
UCHWA£A Nr XXIII/130/2001 RADY MIEJSKIEJ ZAG”ROWA
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od nieruchomoúci
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku
Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) i art. 2 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach
lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pÛün.zm.) oraz rozporzπdzenia
Ministra FinansÛw z dnia 18 paüdziernika 2001 roku w sprawie
okreúlenia gÛrnych granic stawek kwotowych w niektÛrych
podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1375)
uchwala siÍ co nastÍpuje:
ß1
1. Od budynkÛw mieszkalnych lub ich czÍúci od 1 m2 powierzchni uøytkowej
0,32 z≥
2. Od budynkÛw lub ich czÍúci zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ
gospodarczπ inna niø rolnicza lub leúna, z wyjπtkiem budynkÛw lub ich czÍúci przydzielonych na potrzeby bytowe osÛb
zajmujπcych lokale mieszkalne oraz od czÍúci budynkÛw
mieszkalnych zajÍtych na prowadzenie dzia≥alnoúci gospo13,79 z≥
darczej od 1 m2
3. Od budynkÛw lub ich czÍúci zajÍtych na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia≥em siewnym od 1 m2
7,84 z≥
4. a) od pozosta≥ych budynkÛw lub ich czÍúci od 1 m2 powierzchni uøytkowej
5,62 z≥
b) od pozosta≥ych budynkÛw lub ich czÍúci bÍdπcych w≥asnoúciπ osÛb fizycznych od 1 m2 powierzchni uøytkowej
2,81 z≥
5. a) od budowli
2% ich wartoúci
b) od budowli s≥uøπcych do odprowadzania i oczyszczania
úciekÛw
1% ich wartoúci

6. od 1 m2 powierzchni gruntÛw:
a) zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ innπ niø dzia≥alnoúÊ rolna lub leúna, z wyjπtkiem zwiπzanych z budynkami
mieszkalnymi
0,32 z≥
b) bÍdπcych uøytkami rolnymi nie wchodzπcych w sk≥ad
gospodarstw rolnych
0,03 z≥
c) od gruntÛw pozosta≥ych
0,05 z≥
d) od gruntÛw pod jeziorami, zajÍtych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych ñ od 1 ha powierzchni
3,28 z≥
ß2
Zwalnia siÍ od podatku nieruchomoúci budynki gospodarcze
s≥uøπce do sk≥adania opa≥u i p≥odÛw rolnych bÍdπcych w≥asnoúciπ
osÛb fizycznych posiadajπcych dzia≥ki rolne o powierzchni do
1,0 ha.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy i Miasta ZagÛrÛw.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do podatku naleønego za 2002 rok.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) Romualda Matusiak

3267
UCHWA£A Nr XXIII/131/2001 RADY MIEJSKIEJ ZAG”ROWA
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psÛw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 ñ z pÛün.zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31

z pÛün.zm.) oraz rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia 18 paüdziernika 2001 r. w sprawie okreúlenia gÛrnych granic stawek
kwotowych w niektÛrych podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U.
Nr 125, poz. 1375) uchwala siÍ co nastÍpuje:

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

ó 10902 ó

ß1
Ustala siÍ rocznπ stawkÍ podatku od posiadania psa w wysokoúci 33,00 z≥-od kaødego psa podlegajπcego opodatkowaniu.

Poz. 3267, 3268

ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia w
dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku naleønego za 2002 rok.

ß2
Podatek od posiadania psÛw p≥atny jest bez wezwania w kasie
UrzÍdu w terminie do 31 marca kaødego roku.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej

ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy i Miasta ZagÛrÛw.

(ñ) Romualda Matusiak

3268
UCHWA£A Nr XXIII/133/2001 RADY MIEJSKIEJ ZAG”ROWA
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie op≥at targowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 ñ z pÛün.zm.) i art. 15 ust. 1 i 19 pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U.
Nr 9, poz. 31 z pÛün.zm.) oraz rozporzπdzenia Ministra FinansÛw
z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania niektÛrych
przepisÛw ustawy o podatkach lokalnych i op≥atach skarbowych
(Dz.U. Nr 146, poz. 954) uchwala siÍ, co nastÍpuje:
ß1
Dzienne stawki op≥aty targowej na targowisku przy ul. Lidmanowskiego wynoszπ od sprzedaøy z:
a) rÍki, kosza, wozu konnego lub ciπgnika rolniczego
5 z≥
b) samochodu osobowego z przyczepπ i samochodu dostawczego
10 z≥
c) samochodu ciÍøarowego
20 z≥
ß2
Dzienne stawki op≥aty targowej na placu targowym ñ Duøy
Rynek wynoszπ:
przy sprzedaøy z rÍki, kosza, straganu:
a) p≥odÛw rolnych
12 z≥
b) innych towarÛw
15 z≥

ß3
Poboru op≥at targowych dokonujπ Zak≥ad Gospodarki Komunalnej
i Us≥ug Wodnych w ZagÛrowie, ktÛremu za te czynnoúci przys≥uguje wynagrodzenie w wysokoúci 30% pobranych op≥at z miejsc
targowych.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy i Miasta ZagÛrÛw.
ß5
Tracπ moc uchwa≥y Rady Miejskiej Nr VI/41/99 z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie op≥at targowych i Nr VII/52/99 z dnia
30 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany uchwa≥y Nr VI/41/99
z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie op≥at targowych.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia w
dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do op≥at naleønego za 2002 rok.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) Romualda Matusiak

Dziennik UrzÍdowy
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Poz. 3269, 3270

ó 10903 ó

3269
UCHWA£A Nr XXIV/205/2001 RADY GMINY GRANOWO
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie obniøenia ceny skupu øyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z 1996 r. ze zmianami), art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 94,
poz. 431 z 1993 r. zm. z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91
poz. 409) Rada Gminy uchwala, co nastÍpuje:

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Granowo.

ß1
Obniøa siÍ úredniπ cenÍ skupu øyta za okres pierwszych trzech
kwarta≥Ûw 2001 r. ustalonπ na podstawie Komunikatu Prezesa
G≥Ûwnego UrzÍdu Statystycznego z dnia 12 paüdziernika 2001 r.
(MP Nr 35, poz. 573) przyjÍtπ jako podstawÍ do obliczania
podatku rolnego na 2002 r. o 2,19 z≥ tj. z kwoty 37,19 z≥ do
kwoty 35,00 z≥ za 1 kwintal.

ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z mocπ
obowiπzujπcπ od dnia 1 stycznia 2002 r.

ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Jan JÛüwiak

3270
UCHWA£A Nr XXIV/206/2001 RADY GMINY GRANOWO
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y Nr XVIII/152/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoúci stawek podatku od
nieruchomoúci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9,
poz. 31 z pÛün.zm.) Rada Gminy uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Wprowadza siÍ do Uchwa≥y Nr XVIII/152/2000 Rady Gminy
Granowo z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoúci
stawek podatku od nieruchomoúci nastÍpujπcπ zmianÍ: ß1
uchwa≥y otrzymuje nastÍpujπce brzmienie:
ìUchwala siÍ wysokoúÊ rocznych stawek podatku od nieruchomoúci:
1) od budynkÛw mieszkalnych lub ich czÍúci od 1 m2 powierzchni uøytkowej
0,39 z≥
2) od budynkÛw lub ich czÍúci zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ
gospodarczπ innπ niø rolnicza lub leúna, z wyjπtkiem budynkÛw lub ich czÍúci przydzielonych na potrzeby byto-

3)

4)
5)
6)

we osÛb zajmujπcych lokale mieszkalne oraz od czÍúci
budynkÛw mieszkalnych zajÍtych na prowadzenie dzia≥al12,25 z≥
noúci gospodarczej od 1 m2
od budynkÛw lub ich czÍúci zajÍtych na prowadzenie
dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia≥em siewnym od 1 m2
5,96 z≥
od pozosta≥ych budynkÛw lub ich czÍúci od 1 m2 powierzchni uøytkowej
2,81 z≥
od budowli
2% ich wartoúci
od gruntÛw:
a) zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ innπ niø dzia≥alnoúÊ rolnicza lub leúna, z wyjπtkiem zwiπzanych z
budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni uøytkowej
0,44 z≥
b) bÍdπcych uøytkami rolnymi nie wchodzπcych w sk≥ad
gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisÛw ustawy
o podatku rolnym, wykorzystywanych na cele rolnicze
od 1 m2 powierzchni uøytkowej
0,03 z≥

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

ó 10904 ó

c) pod jeziorami, zajÍtych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
2,71 z≥
d) od pozosta≥ych od 1 m2 powierzchni uøytkowej
0,05 z≥î
2. Pozosta≥a czÍúÊ Uchwa≥y pozostaje bez zmian.

Poz. 3270, 3271

ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z mocπ
obowiπzujπcπ od dnia 1 stycznia 2002 r.

Przewodniczπcy
Rady Gminy

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Granowo.

(ñ) Jan JÛüwiak
ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

3271
UCHWA£A Nr XXIV/207/2001 RADY GMINY GRANOWO
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y Nr XVIII/153/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoúci podatkÛw od úrodkÛw
transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74
ze zmianami), art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31
z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastÍpuje:
ß1
W uchwale Nr XVIII/153/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. w
sprawie wysokoúci stawek podatkÛw od úrodkÛw transportowych wprowadza siÍ nastÍpujπcπ zmianÍ:
ß1 uchwa≥y otrzymuje nastÍpujπce brzmienie:
ß1 ìOkreúla siÍ wysokoúÊ stawek podatku od úrodkÛw transportowych:
1. od samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie ca≥kowitej od 3,5 tony i poniøej 12 ton okreúla za≥πcznik nr 1,
2. od samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie ca≥kowitej rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton okreúla za≥πcznik nr 2,
3. od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych do
uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od 3,5 tony i poniøej
12 ton okreúla za≥πcznik nr 3,
4. od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych do
uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw rÛwnej lub wyøszej niø
12 ton okreúla za≥πcznik nr 4,

5. od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton i poniøej
12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ
rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego okreúla
za≥πcznik nr 5,
6. od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ rÛwnπ lub wyøszπ
niø 12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ
rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego okreúla
za≥πcznik nr 6,
7. od autobusÛw okreúla za≥πcznik nr 7î.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z mocπ
obowiπzujπcπ od dnia 1 stycznia 2002 r.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Jan JÛüwiak
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Za≥πcznik nr 1
do Uchwa≥y Nr XXIV/207/2001
Rady Gminy w Granowie
z dnia 22 listopada 2001 r.

STAWKI PODATKU OD åRODK”W
TRANSPORTOWYCH OKREåLONYCH
W ß1 PKT 1 UCHWA£Y
Dopuszczalna
masa
ca≥kowita

od 3,5 tony do
5,5 tony w≥πcznie
powyøej 5 ton do
9 ton w≥πcznie
powyøej 9 ton
i poniøej 12 ton

stawka podatku (w z≥otych)
wyprodukowane przed
wyprodukowane
1991 rokiem
w i po 1991 roku
z kataliza- bez kataliza- z katalizabez katalizatorem
tora
torem
tora
560
590
530
560
590

620

560

590

620

650

590

620

Poz. 3271

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

Trzy osie
123
214
439
570
878
878
Cztery osie i wiÍcej
570
578
902
1,432
1,432

214
439
570
878
1,365
1,365
578
902
1,432
2,124
2,124

WÛjt
(ñ) mgr inø. W≥odzimierz Wieczorek

Za≥πcznik nr 3
do Uchwa≥y Nr XXIV/207/2001
Rady Gminy w Granowie
z dnia 22 listopada 2001 r.

WÛjt
(ñ) mgr inø. W≥odzimierz Wieczorek

STAWKI PODATKU OD åRODK”W
TRANSPORTOWYCH OKREåLONYCH
W ß1 PKT 3 UCHWA£Y
Za≥πcznik nr 2
do Uchwa≥y Nr XXIV/207/2001
Rady Gminy w Granowie
z dnia 22 listopada 2001 r.

STAWKI PODATKU OD åRODK”W
TRANSPORTOWYCH OKREåLONYCH
W ß1 PKT 2 UCHWA£Y
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca≥kowita (w tonach)
nie mniej niø

mniej niø

12
13
14
15

13
14
15
18

od 3,5 tony do
5,5 tony w≥πcznie
powyøej 5 ton do
9 ton w≥πcznie
powyøej 9 ton
i poniøej 12 ton

Stawka podatku (w z≥otych)
oú jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za rÛwnowaøne
Dwie osie
0
123
340
479

Dopuszczalna
masa
ca≥kowita

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

stawka podatku (w z≥otych)
wyprodukowane przed
wyprodukowane
1991 rokiem
w i po 1991 roku
z kataliza- bez kataliza- z katalizabez katalizatorem
tora
torem
tora
650
700
600
650
700

750

650

700

750

800

700

750

WÛjt
(ñ) mgr inø. W≥odzimierz Wieczorek

123
340
479
1,084
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Poz. 3271

Za≥πcznik nr 6
do Uchwa≥y Nr XXIV/207/2001
Rady Gminy w Granowie
z dnia 22 listopada 2001 r.

Za≥πcznik nr 4
do Uchwa≥y Nr XXIV/207/2001
Rady Gminy w Granowie
z dnia 22 listopada 2001 r.

STAWKI PODATKU OD åRODK”W
TRANSPORTOWYCH OKREåLONYCH
W ß1 PKT 4 UCHWA£Y
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca≥kowita zespo≥u
pojazdÛw: ciπgnik siod≥owy
+ naczepa, ciπgnik balas-towy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niø

mniej niø

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

STAWKI PODATKU OD åRODK”W
TRANSPORTOWYCH OKREåLONYCH
W ß1 PKT 6 UCHWA£Y
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca≥kowita zespo≥u
pojazdÛw: naczepa
/przyczepa + pojazd
silnikowych (w tonach)

Stawka podatku (w z≥otych)

oú jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za rÛwnowaøne
Dwie osie
0
230
485
1,223
Trzy osie
1,079
1,492

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

33
416
796
1,678
1,492
2,207

nie mniej
niø

12
18
25

12
23
28
33
38

WÛjt
(ñ) mgr inø. W≥odzimierz Wieczorek

12
28
36
38

oú jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za rÛwnowaøne
Jedna oú
18
0
25
154
28 rÛwnej lub
277
wyøszej
Dwie osie
23
240
28
182
33
531
38
736
44 rÛwnej lub
995
wyøszej
Trzy osie
28
500
36
530
38
586
44
816
mniej niø

150

120

WÛjt
(ñ) mgr inø. W≥odzimierz Wieczorek

22
277
486

250
268
736
1118
1472

525
550
816
1109

Za≥πcznik nr 7
do Uchwa≥y Nr XXIV/207/2001
Rady Gminy w Granowie
z dnia 22 listopada 2001 r.

STAWKI PODATKU OD åRODK”W
TRANSPORTOWYCH OKREåLONYCH
W ß1 PKT 5 UCHWA£Y
stawka podatku (w z≥otych)
wyprodukowane przed
wyprodukowane
1991 rokiem
w i po 1991 roku
100
80

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

WÛjt
(ñ) mgr inø. W≥odzimierz Wieczorek

Za≥πcznik nr 5
do Uchwa≥y Nr XXIV/207/2001
Rady Gminy w Granowie
z dnia 22 listopada 2001 r.

Dopuszczalna
masa
ca≥kowita
od 7 ton do
9 ton w≥πcznie
powyøej 9 ton
i poniøej 12 ton

Stawka podatku (w z≥otych)

STAWKI PODATKU OD åRODK”W
TRANSPORTOWYCH OKREåLONYCH
W ß1 PKT 7 UCHWA£Y

Liczba miejsc
do siedzenia

mniej niø 30
30 i wiÍcej

stawka podatku (w z≥otych)
wyprodukowane przed
wyprodukowane
1991 rokiem
w i po 1991 roku
z kataliza- bez kataliza- z katalizabez katalizatorem
tora
torem
tora
624
655
592
620
1,360
1385
1,350
1,360

WÛjt
(ñ) mgr inø. W≥odzimierz Wieczorek
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3272
UCHWA£A Nr XXIV/208/2001 RADY GMINY GRANOWO
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa≥y Nr XVIII/155/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek op≥aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 ze zmianami) oraz art. 19 w zwiπzku z art. 15
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami) Rada Gminy Granowo
uchwala, co nastÍpuje:

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Granowo.

ß1
Wprowadza siÍ do Uchwa≥y Nr XVIII/155/2000 Rady Gminy
Granowo z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek
op≥aty targowej nastÍpujπcπ zmianÍ: ß1 uchwa≥y otrzymuje nastÍpujπce brzmienie:
ì1. Ustala siÍ dziennπ stawkÍ op≥aty targowej w wysokoúci:
a) 9,00 z≥ w przypadku handlu ìz koszykaî
b) 12,00 z≥ w przypadkach pozosta≥ychî.
2. Pozosta≥a czÍúÊ uchwa≥y pozostaje bez zmian.

ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z mocπ
obowiπzujπcπ od dnia 1 stycznia 2002 r.

ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Jan JÛüwiak

3273
UCHWA£A Nr XXIV/209/2001 RADY GMINY GRANOWO
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoúci stawek podatku od posiadania psÛw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 13 z 1996 r.,
poz. 74 ze zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 12.01.1991 r.
o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ stawkÍ podatku od posiadania psÛw w wysokoúci
24,00 z≥.
ß2
1. Podatek obniøa siÍ o 50% jeøeli obowiπzek podatkowy powsta≥ w drugiej po≥owie roku.
2. Zwalnia siÍ z podatku od posiadania jednego psa posiadaczy
nieruchomoúci.
ß3
Posiadacze psÛw na ktÛrych ciπøy obowiπzek podatkowy sπ
zobowiπzani w terminie p≥atnoúci I raty podatku rolnego bez wez-

wania wp≥acaÊ podatek oraz w ciπgu dwÛch tygodni od wejúcia
w posiadanie psa.
ß4
1. Zarzπdza siÍ pobÛr podatku o ktÛrym mowa w ß1 w drodze
inkasa.
2. Inkasa podatku od posiadania psÛw dokonujπ so≥tysi. Wynagrodzenie za inkaso ustala siÍ w wysokoúci 5% pobranego
podatku.
ß5
Traci moc Uchwa≥a Nr XXII/98/99 Rady Gminy Granowo z dnia
7 grudnia 1999 r. w sprawie wysokoúci stawek podatku od
posiadania psÛw.
ß6
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Dziennik UrzÍdowy
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Poz. 3273-3275

ß7
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z mocπ
obowiπzujπcπ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Jan JÛüwiak

3274
UCHWA£A Nr XXIV/211/2001 RADY GMINY GRANOWO
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny wody z ujÍÊ publicznych na terenie gminy Granowo
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.12.1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz. 43 z 1997 r. ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Ustala siÍ op≥atÍ za wodÍ pobieranπ z gminnych urzπdzeÒ
zbiorowego zaopatrzenia w wodÍ na terenie gminy Granowo
w wysokoúci 1,65 z≥ brutto za 1 m3.
2. Ustala siÍ sta≥π op≥atÍ za eksploatacjÍ urzπdzeÒ wodociπgowych w wysokoúci 0,50 z≥ od jednego urzπdzenia odczytowego na miesiπc.
3. Op≥aty, o ktÛrych mowa w ß1 pkt 1 i 2 pobierane sπ ≥πcznie
w terminie odczytu wodomierzy.

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia
2002 r.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Jan JÛüwiak

3275
UCHWA£A Nr XXIV/212/2001 RADY GMINY GRANOWO
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia op≥aty za odprowadzanie p≥ynnych odpadÛw komunalnych do oczyszczalni úciekÛw w Granowie
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.12.1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz. 43 z 1997 r. ze
zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Ustala siÍ:
1) stawkÍ za odprowadzanie p≥ynnych odpadÛw komunalnych do oczyszczalni úciekÛw w Granowie kanalizacjπ
sanitarnπ w wysokoúci 2,20 z≥ za 1 m3,

2) stawkÍ za zrzut úciekÛw bytowych do oczyszczalni, w
przypadku gdy wytwÛrca úciekÛw nie skorzysta≥ z moøliwoúci pod≥πczenia do istniejπcej kanalizacji sanitarnej w
wysokoúci 11 z≥ za 1 m3,
3) ustalenia punktu 2 nie dotyczπ osÛb, ktÛre na terenie
swych posesji nie majπ øadnej instalacji wodno-sanitarnej,
4) stawkÍ za zrzut úciekÛw przemys≥owych przekraczajπcych dopuszczalne stÍøenie (≥adunku zanieczyszczeÒ), za
kaøde rozpoczÍte 10% najwyøszego przekroczenia jakie-

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

ó 10909 ó

gokolwiek czynnika w wysokoúci 20% stawki, o ktÛrej
mowa w pkt 1.
2. Z chwilπ pod≥πczenia do kanalizacji sanitarnej osoby zobowiπzane do op≥at z tego tytu≥u nie uiszczajπ innych op≥at za
utylizacjÍ p≥ynnych odpadÛw komunalnych.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.

Poz. 3275, 3276

nie p≥ynnych odpadÛw komunalnych do oczyszczalni úciekÛw w
Granowie kanalizacjπ sanitarnπ.
ß4
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia
2002 r.

ß3
Traci moc Uchwa≥a Nr XVIII/158/2000 Rady Gminy Granowo
z dnia 19.12.2000 r. w sprawie ustalenia op≥aty za odprowadza-

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Jan JÛüwiak

3276
UCHWA£A Nr XXXVIII/382/01 RADY MIEJSKIEJ KOåCIANA
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie op≥at za wodÍ pobieranπ z urzπdzeÒ zbiorowego zaopatrzenia w wodÍ m. Koúciana i op≥at za úcieki wprowadzane
do urzπdzeÒ kanalizacyjnych na terenie m. Koúciana
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U.
Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) w zwiπzku z art. 4 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z pÛüniejszymi zmianami) Rada
Miejska Koúciana uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Na wniosek Miejskiego Zak≥adu WodociπgÛw i Kanalizacji w
Koúcianie ustala siÍ op≥aty za wodÍ pobieranπ z urzπdzeÒ
zbiorowego zaopatrzenia w wodÍ i za úcieki wprowadzane do
zbiorczych urzπdzeÒ kanalizacyjnych m. Koúciana w 2002 r. w
nastÍpujπcej wysokoúci:
w z≥
netto VAT ñ 7% brutto
1,80
0,13
1,93
ñ za 1 m3 wody
ñ za 1 m3 úciekÛw komunalnych 1,70
0,12
1,82
2,50
0,18
2,68
ñ za 1 m3 pozosta≥ych úciekÛw

ß2
Wykonanie uchwa≥y zleca siÍ Zarzπdowi Miasta Koúciana.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie z mocπ od dnia 1 stycznia 2002 r.
i podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
Wielkopolskiego. Z dniem 1.01.2002 r. traci moc Uchwa≥a
Nr XXV/263/2000 Rady Miejskiej Koúciana z dnia 21.12.2000 r.
w sprawie op≥at za wodÍ pobieranπ z urzπdzeÒ zaopatrzenia w
wodÍ m. Koúciana i op≥at za odpady ciek≥e wprowadzane do
urzπdzeÒ kanalizacyjnych na terenie m. Koúciana.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Koúciana
(ñ) mgr Bronis≥aw Frπckowiak
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Poz. 3277

3277
UCHWA£A Nr XXXVIII/383/01 RADY MIEJSKIEJ KOåCIANA
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie zasad poboru oraz terminÛw p≥atnoúci i wysokoúci stawek op≥aty targowej w miejscach targowiskowych na terenie
miasta Koúciana w 2002 r.
Na podstawie art. 15, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31,
z pÛüniejszymi zmianami), art. 47, ß4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze
zmianami), oraz ß1, pkt 4, lit. a Rozporzπdzenia Ministra FinansÛw
z dnia 18 paüdziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektÛrych
przepisÛw ustawy o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 125,
poz. 1375), Rada Miejska Koúciana uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Na terenie miasta Koúciana znajdujπ siÍ nastÍpujπce miejsca
targowiskowe:
a) Targowisko ìBazar årÛdmieúcieî przy ul. Kruszewskiego prowadzone przez PrzedsiÍbiorstwo Wielobranøowe p. Waldemar
Mendel, 67-416 Kaszczor, Os≥onin 16,
b) miejsce do handlowania przy budynkach mieszkalno-handlowych KoúciaÒskiej SpÛ≥dzielni Mieszkaniowej nr 23-26 i 27-28
przy zbiegu ulic åmigielska-OkrÍøna.
ß2
1. Dzienne stawki op≥aty targowej na 2002 r. wynoszπ:
a) przy wszelkiej sprzedaøy na targowiskach i w miejscach
targowiskowych:
ñ za kaødy m2 zajmowanej powierzchni ñ 1,20 z≥
b) przy sprzedaøy obnoúnej z rÍki ñ od osoby ñ 0,90 z≥,
2. Zakres pojÍcia powierzchni handlowej obejmuje teren zajÍty
zarÛwno pod ekspozycjÍ towarÛw jak i bezpoúredniπ ich
sprzedaø oraz zaplecze magazynowe.
ß3
1. Inkasentem op≥aty targowej na targowisku ìBazar årÛdmieúcieî jest PrzedsiÍbiorstwo Wielobranøowe Waldemar Mendel,
67-416 Kaszczor, Os≥onin 16.

2. Inkasentem op≥aty targowej w miejscu targowiskowym ñ
przy zbiegu ulic åmigielska-OkrÍøna jest Miejski Zak≥ad Zieleni i Oczyszczania Miasta w Koúcianie.
3. Inkasenci dokonujπ wp≥aty op≥aty targowej w kasie UrzÍdu
Miejskiego w nastÍpujπcych terminach:
a) inkasent wymieniony w pkt 1 ñ dwa razy w tygodniu: w
poniedzia≥ek i piπtek,
b) inkasent wymieniony w pkt 2 ñ dwa razy w miesiπcu:
15-go i ostatniego dnia miesiπca,
4. Inkasentom przys≥uguje wynagrodzenie w wysokoúci 10%
wp≥ywÛw z op≥aty targowej.
5. Poborcy op≥aty targowej przekazujπ w ca≥oúci na rachunek
budøetu miejskiego wp≥ywy z tytu≥u pobranej op≥aty.
ß4
Traci moc uchwa≥a Nr XXXV/355/01 Rady Miejskiej Koúciana
z dnia 30.08.2001 r. w sprawie stawek op≥aty targowej i miejsc
targowiskowych na terenie miasta Koúciana.
ß5
Wykonanie uchwa≥y zleca siÍ Zarzπdowi Miasta Koúciana.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do ustalenia op≥aty w roku 2002.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Koúciana
(ñ) mgr Bronis≥aw Frπckowiak
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Poz. 3278

3278
UCHWA£A Nr XXXVIII/384/01 RADY MIEJSKIEJ KOåCIANA
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psÛw, terminÛw p≥atnoúci i sposobu jego poboru w 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst z 1996 r. Dz.U.
Nr 13, poz. 74 ze zmianami), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 ze
zmianami), art. 47 ß4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), oraz ß1
pkt 3 Rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia 18 paüdziernika
2001 r. w sprawie wykonania niektÛrych przepisÛw ustawy o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1375), Rada
Miejska Koúciana uchwala, co nastÍpuje:

1.
2.
3.

4.

5.

ß1
Stawka roczna podatku od posiadania psÛw wynosi 37,00 z≥
za jednego psa.
Podatek pobiera siÍ w kwocie 18,50 z≥, jeøeli osoba wesz≥a
w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego.
Dla osÛb bÍdπcych emerytami i rencistami prowadzπcymi
samodzielne gospodarstwo domowe, stawka podatku od
posiadania psÛw wynosi 18,50 z≥.
W przypadku powstania obowiπzku podatkowego po dniu
30 czerwca 2002 r. osoby wymienione w ust. 3 op≥acajπ
podatek w kwocie 9,25 z≥.
Zwolnienie podatkowe okreúlone w ust. 3 dotyczy jednego
psa.

ß2
Podatek od posiadania psÛw jest p≥atny bez wezwania w terminie do dnia 30 kwietnia 2002 r., a w przypadku powstania
obowiπzku podatkowego w ciπgu roku ñ w terminie 14 dni od
dnia powstania.
ß3
W terminie 14 dni od momentu powstania lub wygaúniÍcia
obowiπzku podatkowego, w≥aúciciel psa winien poinformowaÊ
o tym fakcie organ podatkowy.

ß4
Zarzπdza siÍ pobÛr podatku od posiadania psÛw w drodze inkasa.
ß5
Na inkasentÛw podatku od posiadania psÛw wyznacza siÍ:
1. Miejski Zak≥ad WodociπgÛw i Kanalizacji w Koúcianie.
2. Miejski Zak≥ad Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w Koúcianie.
3. KoúciaÒska SpÛ≥dzielnia Mieszkaniowa.
ß6
Inkasenci przekazujπ w ca≥oúci na rachunek UrzÍdu Miejskiego
wp≥ywy z tytu≥u pobranego podatku w systemie miesiÍcznym,
w terminie 10 dni po up≥ywie miesiπca.
ß7
Ustala siÍ wynagrodzenie za inkaso w wysokoúci 10% od zebranych kwot.
ß8
Inkasenci wydajπ w≥aúcicielom nieodp≥atne numery dla psÛw na
2002 rok, a w przypadku wp≥aty podatku na rachunek bankowy
UrzÍdu Miejskiego, bÍdπ one do odbioru w Wydziale Finansowym.
ß9
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Koúciana.
ß10
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do ustalenia podatku w roku 2002.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Koúciana
(ñ) mgr Bronis≥aw Frπckowiak
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3279
UCHWA£A Nr XXXVIII/385/01 RADY MIEJSKIEJ KOåCIANA
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od nieruchomoúci na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst z 1996 r. Dz.U.
Nr 13 poz. 74 ze zmianami) art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31
ze zmianami, ostatnia zmiana z 2000 r. Dz.U. Nr 122 poz. 1315)
oraz ß1, pkt 1 rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia 18.10.
2001 r. w sprawie wykonania niektÛrych przepisÛw ustawy o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 125,poz. 1375) Rada
Miejska Koúciana uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ roczne stawki podatku od nieruchomoúci na 2002 r.
1) od 1 m2 powierzchni uøytkowej budynkÛw mieszkalnych lub
ich czÍúci
0,49 z≥
2) od 1 m2 powierzchni uøytkowej budynkÛw lub ich czÍúci
zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ inna niø rolnicza lub
leúna, z wyjπtkiem budynkÛw lub ich czÍúci przydzielonych
na potrzeby bytowe osÛb zajmujπcych lokale mieszkalne
oraz od czÍúci budynkÛw mieszkalnych zajÍtych na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej
16,57 z≥
3) od 1 m2 powierzchni uøytkowej budynkÛw lub ich czÍúci zajÍtych na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia≥em siewnym
7,84 z≥
4) od 1 m2 powierzchni uøytkowej pozosta≥ych budynkÛw lub
ich czÍúci
5,62 z≥

5) od budowli
2% ich wartoúci
6) od 1 m2 powierzchni gruntÛw zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ innπ niø dzia≥alnoúÊ rolnicza lub leúna, z wyjπtkiem
zwiπzanych z budynkami mieszkalnymi
0,60 z≥
7) od gruntÛw:
a) bÍdπcych uøytkami rolnymi nie wchodzπcych w sk≥ad
gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisÛw ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431 ze zmianami) wykorzystywanych na cele
rolnicze
od 1 m2 pow. 0,06 z≥
b) pozosta≥ych
od 1 m2 pow. 0,09 z≥
ß2
Wykonanie uchwa≥y zleca siÍ Zarzπdowi Miasta Koúciana.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego
i ma zastosowanie do wymiaru podatku w roku 2002.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Koúciana
(ñ) mgr Bronis≥aw Frπckowiak

3280
UCHWA£A Nr XXXVIII/386/01 RADY MIEJSKIEJ KOåCIANA
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op≥aty administracyjnej na 2002 r. za czynnoúci urzÍdowe wykonywane przez Urzπd Miejski w
Koúcianie nie podlegajπce przepisom ustawy o op≥acie skarbowej
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst z 1996 r., Dz.U.
Nr 13, poz. 74 ze zmianami) art. 18 i 19 pkt 1 lit. c i art. 20
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i
op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami) oraz ß1,
pkt 4 lit. c rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia 18.10.2001 r.
w sprawie wykonania niektÛrych przepisÛw ustawy o podatkach
i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1375), Rada Miejska
Koúciana uchwala, co nastÍpuje:

ß1
Ustala siÍ op≥atÍ administracyjnπ za:
1. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego 50,00 z≥
2. Wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego 50,00 z≥
ß2
Op≥ata administracyjna p≥atna jest gotÛwkπ w kasie UrzÍdu
Miejskiego Al. Koúciuszki 22, z chwilπ zg≥oszenia czynnoúci
urzÍdowej, od ktÛrej pobierana jest op≥ata.
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ß3
Wykonanie uchwa≥y zleca siÍ Zarzπdowi Miasta Koúciana.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego
i ma zastosowanie do ustalenia op≥aty w roku 2002.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Koúciana
(ñ) mgr Bronis≥aw Frπckowiak

3281
UCHWA£A Nr XXXVIII/388/01 RADY MIEJSKIEJ KOåCIANA
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie obniøenia úredniej ceny skupu øyta za 1 q przyjmowanej jako podstawÍ obliczania podatku rolnego na 2002 r. na
terenie miasta Koúciana
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13,
poz. 74 z 1996 r. ze zmianami), art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 94,
poz. 431 z 1993 r. ze zmianami) Rada Miejska Koúciana
uchwala, co nastÍpuje:

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do wymiaru podatku w roku 2002.

ß1
ObniøyÊ na terenie miasta Koúciana úredniπ cenÍ skupu øyta za
1 q, og≥oszonπ w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 12.10.2001 r.
(MP Nr 35, poz. 573 z 18.10.2001 r.), przyjmowanπ jako
podstawÍ do naliczania podatku rolnego na 2002 r. z kwoty
37,19 z≥ do kwoty 32,00 z≥.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Koúciana
(ñ) mgr Bronis≥aw Frπckowiak

3282
UCHWA£A Nr XXXVII/482/2001 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie okreúlenia stawek podatku od nieruchomoúci oraz zwolnieÒ od podatku od nieruchomoúci w 2002 roku
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust.1 i art. 7
ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach
lokalnych (Dz.U. Nr 9,poz. 31 z pÛüniejszymi zmianami) w

zwiπzku z ß1 pkt 1 rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia
18 paüdziernika 2001 r. w sprawie okreúlenia gÛrnych granic
stawek kwotowych w niektÛrych podatkach i op≥atach lokalnych
(Dz.U. Nr 125, poz. 1375) ñ uchwala siÍ, co nastÍpuje:
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ß1
Okreúla siÍ na terenie gminy KÛrnik stawki podatku od
nieruchomoúci w nastÍpujπcej wysokoúci:
1. od budynkÛw mieszkalnych lub ich czÍúci ñ za 1 m2
powierzchni uøytkowej
0,49 z≥
2. od budynkÛw lub ich czÍúci zwiπzanych z prowadzonπ
dzia≥alnoúciπ gospodarczπ innπ niø rolnicza oraz od czÍúci
budynkÛw mieszkalnych zajÍtych na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej za 1 m2 pow. uøytkowej 16,83 z≥
3. od budynkÛw pozosta≥ych:
a) gospodarczych ñ za 1 m2 pow. uøytkowej 5,62 z≥
b) szop drewnianych ñ za 1 m2 pow. uøytkowej
5,62 z≥
c) budynkÛw letniskowych ñ za 1 m2 pow. uøytkowej
5,62 z≥
d) garaøy wolnostojπcych ñ za 1 m2 pow. uøytkowej
5,62 z≥
e) od pozosta≥ych budynkÛw lub ich czÍúci ñ za 1 m2
pow. uøytkowej
5,62 z≥
4. od budowli:
2% wartoúci
5. od budynkÛw lub ich czÍúci zajÍtych na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia≥em siewnym za 1 m2 powierzchni uøytkowej
7,84 z≥
6. od gruntÛw:
a) zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ innπ niø dzia≥alnoúÊ rolnicza lub leúna, z wyjπtkiem zwiπzanych z budynkami mieszkalnymi ñ za 1 m2 pow.
0,60 z≥
b) bÍdπcych uøytkami rolnymi nie wchodzπcymi w sk≥ad
gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisÛw ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ñ za 1 m2
pow.
0,06 z≥

Poz. 3282, 3283

c) pod jeziorami, zajÍtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych ñ za 1ha
3,28 z≥
d) wykorzystywanych na cele letniskowe ñ za 1 m2 pow.
0,09 z≥,
e) pozosta≥ych ñ za 1 m2
0,09 z≥

I.

I.

ß2
Zwalnia siÍ z podatku od nieruchomoúci:
1. Ochotnicze Straøe Poøarne Gminy KÛrnik.
2. åwietlice wiejskie zajmowane na cele kulturalno-oúwiatowe.

ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.
ß4
Traci moc uchwa≥a Rady Miejskiej w KÛrniku Nr XXVIII/323/00
z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie okreúlenia stawek
podatku od nieruchomoúci.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku, po
og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatkÛw w 2002 roku.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Seweryn WaligÛra

3283
UCHWA£A Nr XXXVII/483/2001 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie obniøenia ceny skupu øyta przyjmowanej jako podstawÍ obliczania podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami), art. 6 ust.3 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(tekst jednolity Dz.U.
Nr 94 z 1993 roku poz. 431 z pÛüniejszymi zmianami) uchwala,
siÍ co nastÍpuje:

ß2
Stawka podatku rolnego na 2002 rok wynosi 85,00 z≥ za 1 ha
przeliczeniowy.

ß1
Obniøa siÍ z kwoty 37,19 z≥ za 1 q do kwoty 34,00 z≥ za 1 q úredniπ
cenÍ skupu øyta za okres pierwszych trzech kwarta≥Ûw 2001 roku,
okreúlonπ w Komunikacie Prezesa G≥Ûwnego UrzÍdu Statystycznego
z dnia 12 paüdziernika 2001 r. (M.P. Nr 35 poz. 573), przyjmowanπ
jako podstawÍ obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
KÛrnik na 2002 rok.

ß4
Traci moc uchwa≥a Rady Miejskiej w KÛrniku Nr XXVIII/324/
/2000 Rady Miejskiej w KÛrniku z 29 grudnia 2000 r. w sprawie
obniøenia ceny skupu øyta przyjmowanej jako podstawÍ obliczania
podatku rolnego.

ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.
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ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 r. po og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego
i ma zastosowanie do podatkÛw w 2002 roku.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Seweryn WaligÛra

3284
UCHWA£A Nr XXXVII/484/2001 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie okreúlenia wysokoúci stawek podatku od úrodkÛw transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust.1, ust. 2
i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r, o podatkach
i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pÛüniejszymi zmianami)
uchwala siÍ, co nastÍpuje:
ß1
Stawki podatku od úrodkÛw transportowych na terenie gminy
KÛrnik wynoszπ:
1) od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej
od 3,5 ton i poniøej 12 ton wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 1990 r.
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w≥πcznie
600,00 z≥
b) powyøej 5,5 tony do 9 ton w≥πcznie
1.000,00 z≥
c) powyøej 9 ton, a poniøej 12 ton
1.200,00 z≥
2) od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej
od 3,5 ton i poniøej 12 ton wyprodukowanego po dniu
31 grudnia 1990 r.
a) od 3,5tony do 5,5 tony w≥πcznie
550,00 z≥
b) powyøej 5,5 tony do 9 ton w≥πcznie
900,00 z≥
c) powyøej 9 ton, a poniøej 12 ton
1.150,00 z≥
3) od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej
od 3,5 ton i poniøej 12 ton wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 1990 r. posiadajπcego katalizator spalin.
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w≥πcznie
580,00 z≥
b) powyøej 5,5 tony do 9 ton w≥πcznie
950,00 z≥
c) powyøej 9 ton, a poniøej 12 ton
1.180,00 z≥
4) od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej
od 3,5 ton i poniøej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1990 r. posiadajπcego katalizator spalin.
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w≥πcznie
540,00 z≥
b) powyøej 5,5 tony do 9 ton w≥πcznie
880,00 z≥
c) powyøej 9 ton, a poniøej 12 ton
1.140,00 z≥
5) od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej
rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton ñ w zaleønoúci od liczby osi,

dopuszczalnej masy ca≥kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
stawki podatkowe okreúla za≥πcznik Nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
6) od ciπgnika siod≥owego i balastowego przystosowanego do
uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od 3,5 tony i poniøej
12 ton ñ wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1990 r.
a) od 3,5 tony do 9 ton w≥πcznie
1.300,00 z≥
b) powyøej 9 ton a poniøej 12 ton
1.400,00 z≥
7) od ciπgnika siod≥owego i balastowego przystosowanego do
uøywania ≥πcznie z naczepπ o dopuszczalnej masie ca≥kowitej
zespo≥u pojazdÛw od 3,5 tony i poniøej 12 ton ñ wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1990 r.
a) od 3,5 tony do 9 ton w≥πcznie
1.250,00 z≥
b) powyøej 9 ton a poniøej 12 ton
1.350,00 z≥
8) od ciπgnika siod≥owego i balastowego przystosowanego do
uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od 3,5 tony i poniøej
12 ton ñ wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1990 r.
posiadajπcego katalizator spalin.
a) od 3,5 tony do 9 ton w≥πcznie
1.280,00 z≥
b) powyøej 9 ton a poniøej 12 ton
1.380,00 z≥
9) od ciπgnika siod≥owego i balastowego przystosowanego do
uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od 3,5 tony i poniøej 12
ton ñ wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1990 r. posiadajπcego katalizator spalin.
a) od 3,5 tony do 9 ton w≥πcznie
1.240,00 z≥
b) powyøej 9 ton a poniøej 12 ton
1.340,00 z≥
10)Od ciπgnika siod≥owego i balastowego przystosowanego do
uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw rÛwnej lub wyøszej niø
12 ton ñ stawki okreúla za≥πcznik Nr 2 do niniejszej uchwa≥y.
11)Od przyczepy i naczepy, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton i poniøej
12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ
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rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego ñ
wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 1990 r.
a) od 7,0 ton do 10,0 ton
400,00 z≥
b) powyøej 10,0 ton a poniøej 12 ton
600,00 z≥
12)Od przyczepy i naczepy, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton i poniøej
12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ
rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego ñ
wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 1990 r.
a) od 7,0 ton do 10,0 ton
350,00 z≥
b) powyøej 10,0 ton a poniøej 12 ton
550,00 z≥
13)Od przyczepy lub naczepy, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ rÛwnπ lub
wyøszπ niø 12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z
dzia≥alnoúciπ rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku
rolnego ñ stawki podatkowe okreúla za≥πcznik Nr 3 do niniejszej uchwa≥y.
14)Od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1990 r.
ñ w zaleønoúci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niø 30 miejsc
1.000,00 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc
1.650,00 z≥
15)Od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1990 r.
ñ w zaleønoúci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niø 30 miejsc
900,00 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc
1.600,00 z≥
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.
ß3
Traci moc uchwa≥a Nr XXVIII/326/2000 Rady Miejskiej w KÛrniku z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie okreúlenia stawek
podatku od úrodkÛw transportowych na terenie gminy KÛrnik.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku, po
og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku w 2002 r.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Seweryn WaligÛra

Poz. 3284

Za≥πcznik Nr 1
do uchwa≥y Nr XXXVII/484/2001
Rady Miejskiej w KÛrniku
z dnia 22.11.2001 r.

STAWKI PODATKU OD åRODK”W
TRANSPORTOWYCH DLA SAMOCHOD”W
CI ØAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CA£KOWITEJ R”WNEJ LUB WYØSZEJ NIØ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca≥kowita (w tonach)
nie mniej niø

mniej niø

12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

Stawka podatku (w z≥otych)
oú jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za rÛwnowaøne
Dwie osie
1.400,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
Trzy osie
1.700,00
1.700,00
1.800,00
1.800,00
2.000,00
2.000,00
Cztery osie i wiÍcej
2.000,00
2.000,00
2.100,00
2.100,00
2.200,00

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1.500,00
1.600,00
1.700,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.900,00
1.900,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.150,00
2.150,00
2.290,00
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Za≥πcznik Nr 2
do uchwa≥y Nr XXXVII/484/2001
Rady Miejskiej w KÛrniku
z dnia 22.11.2001 r.

STAWKI PODATKU OD åRODK”W
TRANSPORTOWYCH DLA CI•GNIK”W
SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH
PRZYSTOSOWANYCH DO UØYWANIA £•CZNIE
Z NACZEP• LUB PRZYCZEP• O DOPUSZCZALNEJ
MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZD”W
R”WNEJ LUB WYØSZEJ NIØ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca≥kowita zespo≥u
pojazdÛw: ciπgnik siod≥owy
+ naczepa, ciπgnik balas-towy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niø

mniej niø

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

STAWKI PODATKU OD åRODK”W
TRANSPORTOWYCH DLA PRZYCZEP I NACZEP,
KT”RE £•CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ• DOPUSZCZALN• MAS CA£KOWIT•
R”WN• LUB WYØSZ• NIØ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca≥kowita zespo≥u
pojazdÛw: naczepa
/przyczepa + pojazd
silnikowych (w tonach)

Stawka podatku (w z≥otych)

oú jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za rÛwnowaøne
Dwie osie
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.750,00
Trzy osie
1.750,00
2.250,00

Za≥πcznik Nr 3
do uchwa≥y Nr XXXVII/484/2001
Rady Miejskiej w KÛrniku
z dnia 22.11.2001 r.

nie mniej niø

mniej niø

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.770,00
1.770,00
2.290,00

Stawka podatku (w z≥otych)

oú jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za rÛwnowaøne
Jedna oú
600,00
700,00
700,00
Dwie osie
700,00
750,00
800,00
1.000,00
Trzy osie
1.200,00
1.000,00

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

750,00
800,00
800,00
800,00
850,00
1.150,00
1.500,00
1.300,00
1.500,00

3285
UCHWA£A Nr XXXVII/485/2001 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie op≥at targowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 15 i 19 pkt
1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op≥atach lokalnych(Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pÛüniejszymi zmianami) w zwiπzku z ß1 pkt 3 lit. a rozporzπdzenia Ministra FinansÛw
z dnia 18 paüdziernika 2001 r. w sprawie okreúlenia gÛrnych
granic stawek kwotowych w niektÛrych podatkach i op≥atach
lokalnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1375) uchwala siÍ, co nastÍpuje:
ß1
Op≥atÍ targowπ pobiera siÍ od osÛb fizycznych, osÛb prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nie majπcych osobowoúci prawnej, dokonujπcych sprzedaøy na targowiskach.

ß2
Ustala siÍ nastÍpujπce dzienne stawki op≥at targowych na
wyznaczonych targowiskach:
ñ od sprzedaøy z samochodu ciÍøarowego lub przyczepy o ≥adownoúci powyøej 1,5 tony
16,00 z≥
ñ od sprzedaøy z samochodu ciÍøarowego lub przyczepy oraz
samochodu osobowego o ≥adownoúci do 1,5 tony
13,00 z≥
ñ od sprzedaøy z rÍki, z kosza, wiadra, skrzynki, wozu konnego,
przyczepy z wy≥πczeniem przyczepy samochodowej
6,00 z≥
ñ od sprzedaøy ze straganu lub w innej formie, nie wyszcze5,00 z≥
gÛlnionej ñ za 1 m2 pow.
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ß3
W innych miejscach pobiera siÍ nastÍpujπce op≥aty:
ñ od sprzedaøy z samochodu ciÍøarowego lub przyczepy o ≥adownoúci powyøej 1,5 tony
63,00 z≥
ñ od sprzedaøy z samochodu ciÍøarowego lub przyczepy oraz
samochodu osobowego o ≥adownoúci do 1,5 tony
51,00 z≥
ñ od sprzedaøy z rÍki, z kosza, wiadra, skrzynki, wozu konnego,
przyczepy z wy≥πczeniem przyczepy samochodowej
18,00 z≥
ñ od sprzedaøy ze straganu lub w innej formie, nie wyszczegÛlnionej ñ za 1 m2 pow.
18,00 z≥

wych oraz inne us≥ugi úwiadczone przez jednostkÍ prowadzπcπ
targowisko.

ß4
1. Zarzπdza siÍ pobÛr op≥aty targowej w drodze inkasa.
2. Powierza siÍ obowiπzki inkasenta op≥aty targowej Panu
Zdzis≥awowi Ko≥odziejczakowi z KÛrnika.
3. Okreúla siÍ wynagrodzenie inkasenta w wysokoúci 25% (dwadzieúcia piÍÊ procent) od zainkasowanej op≥aty.
4. Zobowiπzuje siÍ inkasenta do rozliczania op≥at raz w tygodniu.

ß8
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 r. po og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego
i ma zastosowanie do podatkÛw w 2002 roku.

ß6
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.
ß7
Traci moc uchwa≥a Rady Miejskiej w KÛrniku Nr XXVIII/325/
/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie op≥at targowych
oraz Uchwa≥a Nr XXIX/348/2001 Rady Miejskiej w KÛrniku z
dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwa≥y Nr XXVIII/
325/2000 r.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej

ß5
Op≥atÍ targowπ pobiera siÍ niezaleønie od naleønoúci przewidzianych w odrÍbnych przepisach za korzystanie z urzπdzeÒ targo-

(ñ) Seweryn WaligÛra

3286
UCHWA£A Nr XXXVII/486/2001 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek op≥aty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 17, 19 pkt 1 lit. b i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach
lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pÛüniejszymi zmianami) w
zwiπzku z ß1 pkt 3 lit. b rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia
18 paüdziernika 2001 roku w sprawie okreúlenia gÛrnych granic
stawek kwotowych w niektÛrych podatkach i op≥atach lokalnych
(Dz.U. Nr 125, poz. 1375) ñ uchwala siÍ, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ stawkÍ op≥aty miejscowej pobieranej od osÛb fizycznych przebywajπcych okresowo w celach turystycznych, wypoczynkowych lub zdrowotnych w miejscowoúciach: KÛrnik i B≥aøejewko ñ w kwocie 1,55 z≥ za kaødy dzieÒ pobytu osoby w tych
miejscowoúciach.
ß2
Od dzieci i uczπcej siÍ m≥odzieøy przebywajπcych w miejscowoúciach jak w ß1 w nie zorganizowanych grupach, op≥atÍ miejscowπ

pobiera siÍ w wysokoúci 0,40 z≥, a od emerytÛw i rencistÛw w
wysokoúci 0,90 z≥.
ß3
1. Zarzπdza siÍ pobÛr op≥aty miejscowej w drodze inkasa.
2. Ustala siÍ inkasentÛw op≥aty miejscowej, ktÛrymi sπ:
a) Oúrodek Sportu i Rekreacji w KÛrniku w stosunku do korzystajπcych z komunalnej bazy turystycznej,
b) ìB≥aøejewkoî spÛ≥ka z o.o. w B≥aøejewku dzia≥alnoúÊ w
zakresie hotelarskim lub turystycznym.
3. Op≥atÍ uiszczajπ najpÛüniej w drugim dniu po przybyciu do
wymienionych miejscowoúci do rπk inkasentÛw.
ß4
Ustala siÍ wynagrodzenie dla inkasentÛw op≥aty miejscowej w
wysokoúci 20% (dwadzieúcia procent) od zainkasowanych wp≥at.
ß5
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.
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ß6
Traci moc uchwa≥a Rady Miejskiej w KÛrniku Nr XXVIII/328/
/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. ñ w sprawie ustalenia stawek
op≥aty miejscowej oraz Uchwa≥a Nr XXIX/345/2001 Rady Miejskiej w Korniku z dnia 07 lutego 2001 r. w sprawie zmiany
Uchwa≥y Nr XXVIII/328/2000 r.

Poz. 3286, 3287

ß7
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku, po
og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatkÛw w 2002 roku.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Seweryn WaligÛra

3287
UCHWA£A Nr XXXVII/487/2001 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek op≥aty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 18 i art. 19
pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pÛün.zmianami) w zwiπzku
z ß1 pkt 3 lit. c rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia 18 paüdziernika 2001 r. w sprawie okreúlenia gÛrnych granic stawek
kwotowych w niektÛrych podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U.
Nr 125 poz. 1375) oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z pÛüniejszymi zmianami)
uchwala siÍ, co nastÍpuje:
ß1
1. Na obszarze gminy KÛrnik wprowadza siÍ op≥atÍ administracyjnπ za czynnoúci urzÍdowe organÛw administracji samorzπdowej, nie objÍte przepisami o op≥acie skarbowej:
ñ za wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
53,00 z≥
ß2
Op≥atÍ uiszcza siÍ w Banku na rachunek gminy-w dniu dokonania czynnoúci urzÍdowej, ktÛrej op≥ata dotyczy.

ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.
ß4
Traci moc uchwa≥a Rady Miejskiej w KÛrniku Nr XXVIII/327/00
z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia stawek op≥aty
administracyjnej oraz Uchwa≥a Nr XXIX/344/2001 z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwa≥y Nr XXVIII/327/2000.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku, po
og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatkÛw w 2002 roku.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Seweryn WaligÛra
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3288
UCHWA£A Nr XXXVII/488/2001 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie okreúlenia inkasentÛw oraz wysokoúci ich wynagradzania za inkaso podatkÛw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych
(Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pÛüniejszymi zmianami), art. 66 ust. 9
ustawy z dnia 28 wrzeúnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U.
z 2000 r. Nr 56 poz. 679 z pÛüniejszymi zmianami), art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jednolity Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pÛüniejszymi zmianami) i art. 28 ß4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ñ Ordynacja
podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z pÛüniejszymi zmianami) ñ
uchwala siÍ co nastÍpuje:
ß1.
1. Zarzπdza siÍ pobÛr podatku od nieruchomoúci, podatku rolnego od osÛb fizycznych, podatku leúnego w drodze inkasa.
2. Ustala siÍ inkasentÛw podatkÛw lokalnych, z wy≥πczeniem
ustalonych w odrÍbnych uchwa≥ach, ktÛrymi sπ:
a) na trenie wsi ñ so≥tysi
b) na terenie miasta ñ Pani Maria Szubert z KÛrnika.
3. Termin rozliczania siÍ inkasentÛw z zainkasowanego podatku lub op≥aty ustala siÍ nie pÛüniej niø w ciπgu dwÛch dni
po terminie p≥atnoúci podatkÛw i op≥at.

ß2
Ustala siÍ wysokoúÊ wynagrodzenia za inkaso podatkÛw od
wp≥at osobiúcie zainkasowanych przez inkasenta w wysokoúci
6% wp≥at.
ß3
Traci moc uchwa≥a Rady Miejskiej w KÛrniku Nr XXVIII/330/00
z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie okreúlenia inkasentÛw oraz
wysokoúci ich wynagrodzenia za inkaso oraz uchwa≥a Nr XXIX/
/346/2001 z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwa≥y
Nr XXVIII/330/2000 r.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku, po
og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatkÛw w 2002 roku.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Seweryn WaligÛra

3289
UCHWA£A Nr XXXVII/490/2001 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie zwolnienia mieszkaÒcÛw gminy z podatku od posiadania psÛw
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08.03.1990 roku
ñ o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 z 1996 roku
poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami), art. 14 pkt 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9,
poz. 31 z pÛün.zmianami) uchwala, siÍ co nastÍpuje:
ß1
Zwalnia siÍ mieszkaÒcÛw gminy KÛrnik z podatku od posiadania
psÛw.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.

ß3
Traci moc uchwa≥a Nr XXVIII/329/00 Rady Miejskiej w KÛrniku
z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia mieszkaÒcÛw
gminy z podatku od posiadania psÛw.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku, po
og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatkÛw w 2002 r.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Seweryn WaligÛra
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3290
UCHWA£A Nr XXII/115/2001 RADY GMINY ROZDRAØEW
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie obniøenia úredniej ceny skupu øyta stanowiπcej podstawÍ do obliczenia podatku rolnego na 2002 r. na obszarze
gminy Rozdraøew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust.1, art. 41
ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 89,
poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81,
poz. 875) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

(M.P. Nr 35, poz. 573) z kwoty 37,19 z≥ za 1q øyta do kwoty
34,48 z≥, ktÛra stanowiÊ bÍdzie podstawÍ do obliczenia podatku
rolnego na 2002 r. na obszarze gminy Rozdraøew.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Rozdraøew.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z mocπ
od 1 stycznia 2002 r. i podlega og≥oszeniu na tablicach og≥oszeÒ
w UrzÍdzie Gminy w Rozdraøewie i we wsiach so≥eckich.

ß1
Obniøa siÍ úredniπ cenÍ skupu øyta za okres pierwszych trzech
kwarta≥Ûw 2001 r. opublikowanπ w komunikacie Prezesa G≥Ûwnego UrzÍdu Statystycznego z dnia 12 paüdziernika 2001 r.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Jan Bartkowiak
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UCHWA£A Nr XXII/116/2001 RADY GMINY ROZDRAØEW
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od nieruchomoúci na 2002 r. na obszarze gminy Rozdraøew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust.1, art. 41
ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 89,
poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31,
Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123,
poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123,
poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160,
poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197) oraz rozporzπdzenia
Ministra FinansÛw z dnia 18 paüdziernika 2001 r. w sprawie

okreúlenia gÛrnych granic stawek kwotowych w niektÛrych
podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1375) uchwala
siÍ, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ na obszarze gminy Rozdraøew na 2002 rok stawki
podatku od nieruchomoúci
w wysokoúci:
1) od 1 m2 powierzchni uøytkowej budynkÛw mieszkalnych lub
ich czÍúci
0,35 z≥
2) od 1 m2 powierzchni uøytkowej budynkÛw lub ich czÍúci
zwiπzanych z prowadzonπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ innπ
niø rolnicza lub leúna z wyjπtkiem budynkÛw lub ich czÍúci
przydzielonych na potrzeby bytowe osÛb zajmujπcych lokale
mieszkalne oraz od czÍúci budynkÛw mieszkalnych zajÍtych
na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej
10,71 z≥
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3) od 1 m2 powierzchni uøytkowej budynkÛw lub ich czÍúci
zajÍtych na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia≥em siewnym 7,81 z≥
4) od 1 m2 powierzchni uøytkowej pozosta≥ych budynkÛw lub
ich czÍúci
2,81 z≥
5) od budowali
2% ich wartoúci
6) od 1 m2 powierzchni gruntÛw zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ
gospodarczπ innπ niø dzia≥alnoúÊ rolnicza lub leúna, z wyjπtkiem zwiπzanych z budynkami mieszkalnymi
0,35 z≥
7) od gruntÛw:
a) bÍdπcych uøytkami rolnymi nie wchodzπcymi w sk≥ad
gospodarstw rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze
od 1 m2 powierzchni
0,03 z≥
b) pozosta≥ych od 1 m2 powierzchni
0,05 z≥
ß2
Do pomieszczeÒ s≥uøπcych do garaøowania sprzÍtu rolniczego
pozosta≥ych jednostek dzia≥ajπcych na obszarze gminy Rozdraøew
(gminne spÛ≥dzielnie, spÛ≥dzielnie kÛ≥ek rolniczych i inne (stosuje
siÍ stawki, o ktÛrych mowa w ß1 pkt 4 uchwa≥y tj. ìod pozosta≥ych budynkÛwî.

Poz. 3291, 3292

ß3
1. Poboru podatku dokonuje siÍ w drodze inkasa.
2. Inkasenta oraz wysokoúÊ wynagrodzenia za inkaso okreúla
uchwa≥a Rady Gminy Rozdraøew Nr XVI/85/96 z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie inkasa podatkÛw: rolnego, leúnego,
od nieruchomoúci i podatku od posiadania psÛw zmieniona
uchwa≥ami Nr XIII/65/2000 r. z dnia 9 marca 2000 r. oraz
Nr XVIII/91/2000 r. z dnia 28 grudnia 2000 r.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Rozdraøew.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z mocπ
od 1 stycznia 2002 r. i podlega og≥oszeniu na tablicach og≥oszeÒ
w UrzÍdzie Gminy w Rozdraøewie i we wsiach so≥eckich.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Jan Bartkowiak
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UCHWA£A Nr XXII/117/2001 RADY GMINY ROZDRAØEW
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psÛw na obszarze gminy Rozdraøew na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust.1, art. 41
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 89,
poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998r Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041,
z 2001 r. Nr 95, poz. 1041) art. 14 pkt 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U.
Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z
1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 21,
poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197)
oraz rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia 18 paüdziernika
2001 r. w sprawie okreúlenia gÛrnych granic stawek kwotowych
w niektÛrych podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 125,
poz. 1375) uchwala siÍ, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ na obszarze gminy Rozdraøew na 2002 rok rocznπ
stawkÍ podatku od posiadania jednego psa w wysokoúci 8,50 z≥.

ß2
Podatek od posiadania psa pobiera siÍ w po≥owie wysokoúci,
ustalonej w ß1, jeøeli osoba fizyczna wesz≥a w posiadanie psa
po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
ß3
Podatek od posiadania psa jest p≥atny z gÛry bez wezwania w
terminie do 15 wrzeúnia 2002 r. lub w ciπgu 2 tygodni od dnia
wejúcia w posiadanie psa.
ß4
1. Poboru podatku dokonuje siÍ w drodze inkasa.
2. Inkasenta oraz wysokoúÊ wynagrodzenia za inkaso okreúla
uchwa≥a Rady Gminy Rozdraøew Nr XVI/85/96 z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie inkasa podatkÛw: rolnego, leúnego,
od nieruchomoúci i podatku od posiadania psÛw zmieniona
uchwa≥ami Nr XIII/65/2000 r. z dnia 9 marca 2000 r. oraz
Nr XVIII/91/2000 r. z dnia 28 grudnia 2000 r.
ß5
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Rozdraøew.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z mocπ

Dziennik UrzÍdowy
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od 1 stycznia 2002 r. i podlega og≥oszeniu na tablicach og≥oszeÒ
w UrzÍdzie Gminy w Rozdraøewie i we wsiach so≥eckich.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Jan Bartkowiak
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UCHWA£A Nr XXII/118/2001 RADY GMINY ROZDRAØEW
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoúci stawek op≥aty targowej w 2002 r. na obszarze gminy Rozdraøew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 89,
poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) art. 19 pkt 1a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31,
Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123,
poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123,
poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160,
poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197) oraz rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia 18 paüdziernika 2001 r. w sprawie okreúlenia gÛrnych granic stawek kwotowych w niektÛrych podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1375) uchwala siÍ,
co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ dzienne stawki op≥aty targowej od osÛb fizycznych i
prawnych dokonujπcych sprzedaøy na obszarze gminy Rozdraøew w wysokoúci:
1) przy sprzedaøy z samochodu, platformy, przyczepy, wozu
konnego (od samochodu, przyczepy, platformy, wozu)
12,00 z≥
2) przy sprzedaøy obnoúnej z rÍki, z kosza, wiadra, wÛzka rÍcznego, roweru (od wÛzka, roweru)
6,00 z≥

3) przy sprzedaøy ze stoiska niezaleønie od branøy 12,00 z≥.
ß2
Op≥atÍ targowπ pobiera siÍ dziennie od osÛb fizycznych i od osÛb
prawnych dokonujπcych sprzedaøy na targowiskach.
ß3
1. Zarzπdza siÍ na terenie gminy Rozdraøew pobÛr op≥aty
targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta poboru op≥aty targowej wyznacza siÍ Paniπ
EløbietÍ Ba≥Ícznπ.
ß4
Inkasent, o ktÛrym mowa w ß3 otrzymuje wynagrodzenie w wysokoúci 10% pobranych op≥at.
ß5
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Rozdraøew.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z mocπ
od 1 stycznia 2002 r. i podlega og≥oszeniu na tablicach og≥oszeÒ
w UrzÍdzie Gminy w Rozdraøewie i we wsiach so≥eckich.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Jan Bartkowiak

Dziennik UrzÍdowy
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UCHWA£A Nr XXII/119/2001 RADY GMINY ROZDRAØEW
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie op≥aty administracyjnej na obszarze gminy Rozdraøew na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 89,
poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) art. 18, art. 19 pkt 1c i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9,
poz. 31, Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r.
Nr 123, poz. 600;z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704;
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770
i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983,
Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197) oraz rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia 18 paüdziernika 2001 r. w
sprawie okreúlenia gÛrnych granic stawek kwotowych w niektÛrych podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1375)
uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß1
1. Wprowadza siÍ na obszarze gminy Rozdraøew na 2002 rok
op≥atÍ administracyjnπ za sporzπdzenie przez Przewodniczπcego Zarzπdu Gminy protokÛ≥u zawierajπcego ostatniπ wolÍ
spadkodawcy w wysokoúci 50,00 z≥
2. Op≥atÍ administracyjnπ uiszcza siÍ w kasie UrzÍdu Gminy w
Rozdraøewie.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Rozdraøew.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z mocπ
od 1 stycznia 2002 r. i podlega og≥oszeniu na tablicach og≥oszeÒ
w UrzÍdzie Gminy w Rozdraøewie i we wsiach so≥eckich.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Jan Bartkowiak
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UCHWA£A Nr XXII/120/2001 RADY GMINY ROZDRAØEW
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od úrodkÛw transportowych na obszarze gminy Rozdraøew na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i 15 art. 40 ust.1, art. 41
ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 89,
poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622,; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9,
poz. 31, Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r.
Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704;
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770
i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983,
Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,

Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197) uchwala siÍ,
co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ na obszarze gminy Rozdraøew stawki podatku od
úrodkÛw transportowych na 2002 r. w wysokoúci okreúlonej w
za≥πczniku do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Wykonanie uchwa≥y zleca siÍ Zarzπdowi Gminy Rozdraøew.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z mocπ

Dziennik UrzÍdowy
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ó 10925 ó

od 1 stycznia 2002 r. i podlega og≥oszeniu na tablicach og≥oszeÒ
w UrzÍdzie Gminy w Rozdraøewie i we wsiach so≥eckich.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Jan Bartkowiak

Za≥πcznik nr 1
do uchwa≥y Nr XXII/120/2001
Rady Gminy Rozdraøew
z dnia 26 listopada 2001 r.

STAWKI PODATKU OD åRODK”W
TRANSPORTOWYCH NA 2002 R.
NA OBSZARZE GMINY ROZDRAØEW
1. Od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej
pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w≥πcznie
450 z≥
b) powyøej 5,5 ton do 9 ton w≥πcznie
500 z≥
c) powyøej 9 ton a poniøej 12 ton
690 z≥
2. Od samochodu ciÍøarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rÛwnowaøne o dopuszczalnej masie ca≥kowitej:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton, a mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
850 z≥
ñ o liczbie osi ñ trzy
850 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton, a mniejszej niø 26 ton:
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.400 z≥
ñ o liczbie osi ñ cztery i wiÍcej
1.400 z≥
c) rÛwnej lub wyøszej niø 26 ton:
ñ o liczbie osi ñ cztery i wiÍcej
1.700 z≥
3. Od samochodu ciÍøarowego z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca≥kowitej:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton, a mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
850 z≥
ñ o liczbie osi ñ trzy
850 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton, a mniejszej niø 26 ton:
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.400 z≥
ñ o liczbie osi cztery i wiÍcej
1.400 z≥
c) rÛwnej lub wyøszej niø 26 ton:
ñ o liczbie osi ñ cztery i wiÍcej
2.124 z≥
4. Od ciπgnika siod≥owego lub balastowego przystosowanego
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
ñ od 3,5 tony do 12 ton
950 z≥
5. Od ciπgnika siod≥owego lub balastowego przystosowanego
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rÛwnowaøne, o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton i mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.384 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton i mniejszej niø 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.600 z≥
c) rÛwnej lub wyøszej niø 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.700 z≥
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ñ o liczbie osi ñ trzy
1.700 z≥
6. Od ciπgnika siod≥owego lub balastowego przystosowanego
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie
ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton i mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.400 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton i mniejszej niø 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.678 z≥
c) rÛwnej lub wyøszej niø 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.750 z≥
ñ o liczbie osi ñ trzy
2.207 z≥
7. Od przyczepy lub naczepy, ktÛra ≥πcznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton i poniøej 12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanej wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ
rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego:
ñ od 7 ton i poniøej 12 ton
114 z≥
8. Od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za rÛwnowaøne o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton i mniejszej niø 25 ton:
ñ o liczbie osi ñ jedna
350 z≥
ñ o liczbie osi ñ dwie
350 z≥
b) rÛwnej 25 ton i mniejszej niø 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ jedna
650 z≥
ñ o liczbie osi ñ dwie
736 z≥
c) rÛwnej lub wyøszej niø 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
995 z≥
ñ o liczbie osi ñ trzy
816 z≥
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton i mniejszej niø 25 ton:
ñ o liczbie osi ñ jedna
350 z≥
ñ o liczbie osi ñ dwie
350 z≥
b) rÛwnej 25 ton i mniejszej niø 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ jedna
650 z≥
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.118 z≥
c) rÛwnej lub wyøszej niø 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.472 z≥
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.109 z≥
10. Od autobusu w zaleønoúci od liczb miejsc do siedzenia:
a) mniej niø 30 miejsc
642 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc
1.390 z≥
11. Dla pojazdÛw okreúlonych w pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiÍksza siÍ o 5% i okreúla w wysokoúci:
a) od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej pojazdu:
ñ od 3,5 tony do 5,5 ton w≥πcznie
472,50 z≥
ñ powyøej 5,5 tony do 9 ton w≥πcznie
525,00 z≥
ñ powyøej 9 ton i poniøej 12 ton
725,00 z≥
b) od ciπgnika siod≥owego lub balastowego przystosowanego
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
ñ od 3,5 tony i poniøej 12 ton
998 z≥
c) od przyczepy lub naczepy, ktÛra ≥πcznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton
i poniøej 12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku
rolnego:
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ñ od 7 ton i poniøej 12 ton
120 z≥
d) od autobusu w zaleønoúci od liczby miejsc do siedzenia
ñ mniej niø 30 miejsc
674 z≥
ñ rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc
1.460 z≥
12. Dla pojazdÛw okreúlonych w pkt 1, 4, 7 i 10 posiadajπcych
katalizatory stawki podatku zmniejsza siÍ o 5% i okreúla w
wysokoúci:
a) od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej pojazdu:
ñ od 3,5 tony do 5,5 ton w≥πcznie
427,50 z≥
ñ powyøej 5,5 tony do 9 ton w≥πcznie
475,00 z≥
ñ powyøej 9 ton a poniøej 12 ton
656,00 z≥
b) od ciπgnika siod≥owego lub balastowego przystosowanego
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
ñ od 3,5 tony i poniøej 12 ton
903 z≥

Poz. 3295, 3296

c) od przyczepy lub naczepy, ktÛra ≥πcznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton
i poniøej 12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku
rolnego:
ñ od 7 ton i poniøej 12 ton
108 z≥
d) od autobusu w zaleønoúci od liczby miejsc do siedzenia
ñ mniej niø 30 miejsc
610 z≥
ñ rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc
1.321 z≥

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Jan Bartkowiak
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UCHWA£A Nr XXII/121/2001 RADY GMINY ROZDRAØEW
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnieÒ od podatkÛw na obszarze gminy Rozdraøew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust.1, art. 41
ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 89,
poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) art. 7 ust. 2, art. 12 ust. 4, art. 14 pkt 4, ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych
(Dz.U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86;
z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983 Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197)
uchwala siÍ, co nastÍpuje:
ß1
Wprowadza siÍ na obszarze gminy Rozdraøew nastÍpujπce
zwolnienia:
1) z podatku od nieruchomoúci:
a) nieruchomoúci lub ich czÍúci przeznaczone na dzia≥alnoúÊ przeciwpoøarowπ i kulturalnπ,
b) budowle i budynki zwiπzane z dostarczaniem wody
uøytkownikom,

c) budynki, budowle, nieruchomoúci zajÍte na potrzeby
sportu i ochrony zdrowia,
d) budynki i budowle s≥uøπce do odprowadzania i oczyszczania úciekÛw,
2) z podatku od posiadania psÛw:
ñ od posiadania 1 psa osoby fizyczne posiadajπce nieruchomoúci nie stanowiπce gospodarstw rolnych,
3) z podatku od úrodkÛw transportowych:
ñ ciπgnik i przyczepy stanowiπce w≥asnoúÊ gminy.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Rozdraøew.
ß3
1. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do zwolnieÒ od podatkÛw od
2002 r.
2. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu na tablicach og≥oszeÒ w UrzÍdzie Gminy w Rozdraøewie i we wsiach so≥eckich.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Jan Bartkowiak
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UCHWA£A Nr XXIV/168/2001 RADY GMINY W BUDZYNIU
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoúci rocznej stawki podatku od posiadania psÛw, okreúlenia zasad ustalania i poboru oraz terminu
p≥atnoúci tego podatku, okreúlenia inkasentÛw i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym
(Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775;
z 1998r Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89 poz. 971) oraz art. 14 pkt 1-3 i art. 20 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U.
Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z
1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 21,
poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983, Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 111, poz. 1197
i Nr 125, poz. 1371) i ß1 pkt 2 rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia 18 paüdziernika 2001 r. w sprawie okreúlenia gÛrnych granic stawek kwotowych w niektÛrych podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w Budzyniu uchwala, co nastÍpuje:

ß7
Z dniem 31 grudnia 2001 roku traci moc uchwa≥a Nr XI/77/
/99 Rady Gminy w Budzyniu z dnia 29 grudnia 1999 roku w
sprawie ustalenia wysokoúci rocznej stawki podatku od posiadania psÛw, okreúlenia zasad ustalania i poboru p≥atnoúci tego
podatku, okreúlenia inkasentÛw i wynagrodzenia za inkaso.

ß1
Ustala siÍ rocznπ stawkÍ podatku od posiadania psÛw w
wysokoúci:
ñ od kaødego pierwszego psa podlegajπcego opodatkowaniu
12,00 z≥
ñ od kaødego drugiego i nastÍpnego psa podlegajπcego opodatkowaniu
17,00 z≥

Za≥. Nr 1 do uchwa≥y
Nr XXIV168/2001 Rady Gminy
w Budzyniu z dnia
27 listopada 2001 r.

ß8
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do poboru podatku poczynajπc od 2002 roku.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Lech Pszczo≥a

WYKAZ INKASENT”W PODATKU
OD POSIADANIA PS”W

ß2
Spisu psÛw podlegajπcych opodatkowaniu dokonuje inkasent.
ß3
Zarzπdza siÍ pobÛr podatku od posiadania psÛw w drodze inkasa
do dnia 15 marca kaødego roku.
ß4
Ustala siÍ wykaz inkasentÛw upowaønionych do inkasa podatku
za posiadanie psÛw stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej
uchwa≥y.
ß5
Z tytu≥u inkasa podatku od posiadania psÛw inkasentowi przys≥uguje wynagrodzenie w wysokoúci 10% zainkasowanej kwoty
podatku.
ß6
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy BudzyÒ.

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ImiÍ i nazwisko
Walenty £asecki
Zenon Nowicki
Stanis≥aw Ignaczak
Wac≥aw Pasch
JÛzef Kossakowski
Edmund Galon
Bogina BurzyÒska
Bronis≥aw Sarna
Kazimierz KÍdzierski
Zbigniew Dumke
Leonard Sell
Szczepan Antoniewicz
Jan Szejn
Tadeusz Grochowalski

So≥ectwo
BudzyÒ
BudzyÒ
Brzekiniec
Bukowiec
Nowe Brzezno
GrabÛwka
Dziewoklucz
Kπkolewice
OstrÛwki
Podstolice
Prosna
Soko≥owo BudzyÒskie
Wyszynki
Wyszyny
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3298
UCHWA£A Nr XXIV/169/2001 RADY GMINY W BUDZYNIU
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie obniøenia ceny skupu øyta przyjmowanπ jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2002 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym
(Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775;
z 1998r Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89 poz. 971) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43,
poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r.
Nr 81, poz. 875) Rady Gminy BudzyÒ uchwala, co nastÍpuje:

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy BudzyÒ.
ß7
Z dniem 31 grudnia 2001 roku traci moc uchwa≥a Nr XVI/121/
/2000 Rady Gminy w Budzyniu z dnia 19 grudnia 2000 roku
w sprawie obniøenia ceny skupu øyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2001 roku.
ß8
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do poboru podatku poczynajπc od 2002 roku.

ß1
Obniøa siÍ úredniπ cenÍ skupu øyta og≥oszonπ w komunikatem
Prezesa GUS z dnia 12 paüdziernika 2001 roku w sprawie
úredniej ceny skupu øyta za okres pierwszych trzech kwarta≥Ûw
2001 roku (M. P. Nr 35, poz. 573) z 37,19 z≥ za 1q do 35,00 z≥
za 1 q, ktÛra stanowiÊ bÍdzie podstawÍ do obliczenia podatku
rolnego na 2002 r. na obszarze gminy Rozdraøew.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Lech Pszczo≥a
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UCHWA£A Nr XXIV/170/2001 RADY GMINY W BUDZYNIU
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoúci oraz wprowadzenia zwolnieÒ z tego tytu≥u
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym
(Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775;
z 1998r Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89 poz. 971) oraz art. 5 ust. 1 art. 6 ust. 6, ust. 8 pkt 1 i ust. 9
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31, zm. i Nr 101, poz. 444;
z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r.
Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 107, poz. 689, Nr 21, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r.

Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058 oraz
z 2000 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371), ß1 pkt 1
rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia 18 paüdziernika 2001 r.
w sprawie okreúlenia gÛrnych granic stawek kwotowych w niektÛrych podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1375)
Rada Gminy w Budzyniu uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ roczne stawki podatku od nieruchomoúci w wysokoúci:
1) od budynkÛw mieszkalnych lub ich czÍúci od 1 m2 powierzchni uøytkowej
0,47 z≥
2) od budynkÛw lub ich czÍúci zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ
gospodarczπ innπ niø rolnicza lub leúna, z wyjπtkiem budyn-
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7)
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kÛw lub ich czÍúci przydzielonych na potrzeby bytowe osÛb
zajmujπcych lokale mieszkalne oraz od czÍúci budynkÛw
mieszkalnych zajÍtych na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej ñ od 1 m2 powierzchni uøytkowej
13,79 z≥
od budynkÛw lub ich czÍúci zajÍtych na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia≥em siewnym ñ od 1 m2 powierzchni uøytkowej
7,41 z≥
od pozosta≥ych budynkÛw lub ich czÍúci ñ od 1 m2 powierzchni uøytkowej
2,88 z≥
od budowli zwiπzanych z prowadzeniem dzia≥alnoúci gospodarczej innej niø rolnicza lub leúna 2% ich wartoúci okreúlonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6,
od gruntÛw zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ innπ niø
rolnicza lub leúna, z wyjπtkiem zwiπzanych z budynkami
mieszkalnymi ñ od 1 m2 powierzchni
0,54 z≥
od gruntÛw:
a) bÍdπcych uøytkami rolnymi nie wchodzπcymi w sk≥ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisÛw ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1996 r.
Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137,
poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81,
poz. 875) wykorzystywanych na cele rolnicze ñ od 1 m2
powierzchni
0,04 z≥
b) pod jeziorami, zajÍtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych ñ od 1 ha powierzchni
2,94 z≥
c) pozosta≥ych ñ od 1 m2 powierzchni
0,05 z≥

ß2
Zwalnia siÍ od podatku od nieruchomoúci:
1. Budowle, budynki lub ich czÍúci oraz grunty zwiπzane z:
ñ oczyszczalniami úciekÛw, hydroforniami, wysypiskami i
sk≥adowiskami úmieci, rurociπgi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz kanalizacji sanitarnej bÍdπce w administrowaniu zak≥adu budøetowego gminy BudzyÒ.
2. Budynki lub ich czÍúci oraz grunty bÍdπce w≥asnoúciπ gminy
zajÍte przez:
ñ úwietlice wiejskie,
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ñ gminny stadion sportowy,
ñ wiejskie boiska sportowe,
ñ jednostkÍ budøetowπ ñ dzienny dom pomocy spo≥ecznej,
ñ domy przedpogrzebowe,
ñ przystanki,
z wyjπtkiem zajÍtych na dzia≥alnoúÊ gospodarczπ.
3. Budynki lub ich czÍúci oraz grunty przydzielone w doøywotnie
bezp≥atne uøytkowanie osobom, ktÛre przekaza≥y swoje gospodarstwa na Skarb PaÒstwa w zamian za rentÍ ñ z wy≥πczeniem zajÍtych na dzia≥alnoúÊ gospodarczπ.
ß3
Ustala siÍ wzory:
1) wykazu nieruchomoúci ñ za≥πcznik nr 1 do uchwa≥y,
2) deklaracji na podatek od nieruchomoúci na 2002 roku ñ za≥.
nr 2.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy BudzyÒ.
ß5
Z dniem 31 grudnia 2001 roku traci moc uchwa≥a Nr XVI/123/
/2000 Rady Gminy w Budzyniu z dnia 19 grudnia 2000 roku
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoúci oraz
wprowadzenia zwolnieÒ od tego podatku.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do poboru podatku poczynajπc od 2002 roku.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Lech Pszczo≥a
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Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XXIV/170/2001
Rady Gminy BudzyÒ
z dnia 27.11.2001 roku

WYKAZ NIERUCHOMOåCI
...................................................................................................................
(po≥oøenie nieruchomoúci)

1. ......................................................................................................................................................................................................................................................
Nazwisko i imiÍ w≥aúciciela, adres zamieszkania

2. NIP .......................................................................

3. SposÛb w≥adania ........................................................................................

4. Informacja o wspÛ≥w≥aúcicielach .........................................................................................................................................................
5. Data nabycia (zaistnienie zmian) ..........................................................................................................................................................
Lp.

WyszczegÛlnienie

Budynki mieszk. lub ich czÍúci:
1. a) pomieszczenia o wysokoúci 1,40-2,20 m.
b) pomieszczenia o wysokoúci powyøej 2,20 m
Budynki lub ich czÍúci zwiπzane z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ innπ niø rolnicza lub
leúna oraz czÍúci budynkÛw mieszkalnych zajÍtych na prowadzenie dzia≥alnoúci
2. gospodarczej:
A) pomieszczenia w budynkach mieszkalnych
B) inne niø mieszkalne.
3. Budynki lub ich czÍúci zajÍte na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia≥em siewnym.
4. Pozosta≥e budynki lub ich czÍúci.
5. Budowle zwiπzane z prowadzeniem dzia≥alnoúci gospodarczej innej niø rolnicza
lub leúna.
Grunty:
A) zwiπzane z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ innπ niø rolnicza lub leúna
B) pozosta≥e
6.

Podstawa opodatkowania

Data oddania, rozpoczÍcia uøytkowania
budynku i budowli lub data zaistnienia zmian

powierzchnia uøytkowa
.................................... m2
.................................... m2
powierzchnia uøytkowa
.................................... m2
powierzchnia uøytkowa
.................................... m2
powierzchnia uøytkowa
.................................... m2
powierzchnia uøytkowa
.................................... m2
wartoúÊ ustalona dla celÛw
amortyzacji
.................................... z≥
powierzchnia gruntÛw
.................................... m2
powierzchnia gruntÛw
.................................... m2
powierzchnia gruntÛw
.................................... m2

C) bÍdπce uøytkami rolnymi nie wchodzπce w sk≥ad gospodarstw rolnych w
rozumieniu przepisÛw ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym, wykorzystywanych na cele rolne
D) pod jeziorami zajÍtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wod- powierzchnia gruntÛw
nych
.................................... m2

Niniejsze dane potwierdzam w≥asnorÍcznym podpisem, uprzedzony o odpowiedzialnoúci karnej z art. 247 ß1 Kodeksu Karnego.
O wszelkich zmianach majπcych wp≥yw na wysokoúÊ zobowiπzania podatkowego zawiadomiÍ tut. organ podatkowy w terminie 14-tu dni od
zaistnienia zmiany. Zeznanie sporzπdzone jest zgodnie z mojπ wiedzπ. OdpowiedzialnoúÊ karno-skarbowa za zatajenie danych majπcych wp≥yw
na ustalenie zobowiπzania podatkowego lub jego wysokoúÊ oraz podanie danych niezgodnych z prawdπ jest mi znane.
.................................................................................
data i podpis sk≥adajπcego zeznanie

POUCZENIE:
1) Za powierzchniÍ uøytkowπ budynku uwaøa siÍ powierzchniÍ mierzonπ po wewnÍtrznej d≥ugoúci úcian na wszystkich kondygnacjach, bez klatek schodowych i szybÛw düwigowych,
2) Do pomieszczeÒ zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ naleøπ wszystkie pomieszczenia zwiπzane z dzia≥alnoúciπ np.
pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne, biurowe, wiaty, garaøe itp.
3) Do gruntÛw zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ naleøπ grunty pod budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, administracyjnymi, socjalnymi, hotelowymi, budowlanymi i urzπdzeniami, drogi wewnÍtrzne, place manewrowe, place sk≥adowe oraz tereny,
na ktÛrych realizowane majπ byÊ zadania inwestycyjne.
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Za≥πcznik Nr 2
do Uchwa≥y Nr XXIV/170/2001
Rady Gminy BudzyÒ
z dnia 27.11.2001 r.
pieczÍÊ nag≥Ûwkowa
NIP .....................................

Urzπd Gminy w Budzyniu

DEKLARACJA
na podatek od nieruchomoúci na rok 2002
Lp.

WyszczegÛlnienie

Podstawa opodatkowania

Budynki mieszk. lub ich czÍúci:
1. a) pomieszczenia o wysokoúci 1,40-2,20 m.
b) pomieszczenia o wysokoúci powyøej 2,20 m
Budynki lub ich czÍúci zwiπzane z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ innπ niø rolnicza lub
leúna oraz czÍúci budynkÛw mieszkalnych zajÍtych na prowadzenie dzia≥alnoúci
2. gospodarczej:
A) pomieszczenia w budynkach mieszkalnych
B) inne niø mieszkalne.
3.
4.
5.

6.

Stawka
podatku

Kwota podatku z≥

powierzchnia uøytkowa
.................................... m2
.................................... m2
powierzchnia uøytkowa
.................................... m2

powierzchnia uøytkowa
.................................... m2
Budynki lub ich czÍúci zajÍte na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej w zakre- powierzchnia uøytkowa
sie obrotu kwalifikowanym materia≥em siewnym.
.................................... m2
Pozosta≥e budynki lub ich czÍúci.
powierzchnia uøytkowa
.................................... m2
Budowle zwiπzane z prowadzeniem dzia≥alnoúci gospodarczej innej niø rolnicza wartoúÊ ustalona dla celÛw
lub leúna.
amortyzacji
.................................... z≥
Grunty:
powierzchnia gruntÛw
A) zwiπzane z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ innπ niø rolnicza lub leúna
.................................... m2
B) pozosta≥e
powierzchnia gruntÛw
.................................... m2
C) pod jeziorami zajÍtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wod- powierzchnia gruntÛw
nych
.................................... m2
RAZEM

X

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

(nazwisko i imiÍ osoby odpowiedzialnej za
prawid≥owe obliczenie podatku)

(kierownik jednostki)

(podpis ksiÍgowego)

POUCZENIE:
1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadajπce osobowoúci prawnej, jednostki Organizacyjne Agencji W≥asnoúci Rolnej Skarbu
PaÒstwa oraz jednostki organizacyjne LasÛw PaÒstwowych sπ obowiπzane:
a) sk≥adaÊ w≥aúciwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomoúci na dany rok podatkowy, do dnia 15 stycznia tego
roku, a jeøeli obowiπzek podatkowy powsta≥ po tym dniu ñ w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznoúci uzasadniajπcych powstanie
tego obowiπzku, w razie zaistnienia zmian naleøy skorygowaÊ odpowiednio deklaracjÍ w terminie14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
b) wp≥acaÊ obliczony w deklaracji podatek od nieruchomoúci ñ bez wezwania ñ na rachunek budøetu gminy na poszczegÛlne miesiπce w
terminie od dnia 15 kaødego miesiπca.
2. Deklaracja lub zeznanie z≥oøone przez zobowiπzanego stanowi podstawÍ do wystawienia tytu≥u wykonawczego (podstawa prawna ñ art. 308
ustawy z dn. 29.08.1997 ñ ordynacja podatkowa ñ Dz.U. Nr 137, poz. 926 ñ ze zm.).
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3300
UCHWA£A Nr XXIV/171/2001 RADY GMINY W BUDZYNIU
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoúci stawek podatku od úrodkÛw transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym
(Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775;
z 1998r Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89 poz. 971) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych
(Dz.U. Nr 9, poz. 31, zm. i Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21,
poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689,
Nr 21, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 111,
poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy BudzyÒ uchwala,
co nastÍpuje:
ß1
Okreúla siÍ wysokoúÊ stawek podatku od úrodkÛw transportowych:
1. Od samochodu ciÍøarowego wyprodukowanego w roku 1995
i po roku 1995 o dopuszczalnej masie ca≥kowitej od 3,5 ton
i poniøej 12 ton:
nie wyposaøone
wyposaøone
w katalizator spalin w katalizator spalin
w z≥otych
w z≥otych
a) od 3,5 ton-5,5 ton
470
500
b) powyøej 5,5 ton do 9 ton w≥πcznie
740
770
c) powyøej 9 ton i poniøej 12 ton
870
900
2. Od samochodu ciÍøarowego wyprodukowanego przed 1995 rokiem o dopuszczalnej masie ca≥kowitej od 3,5 ton i poniøej
12 ton:
nie wyposaøone
wyposaøone
w katalizator spalin w katalizator spalin
w z≥otych
w z≥otych
a) od 3,5 ton-5,5 ton
500
530
b) powyøej 5,5 ton do 9 ton w≥πcznie
770
800
c) powyøej 9 ton i poniøej 12 ton
900
930
3. Od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej
rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton:

Liczba
osi

2 osie

3 osie

cztery

Dopuszczalna masa
ca≥kowita pojazdu
w tonach

nie mniej
12
13
14
15
17 i
powyøej
15
17
19
21
23
25 i
powyøej
23
25
27
29
31 i
powyøej

Stawka podatku w z≥otych
dla pojazdÛw ñ
dla pojazdÛw
oú jezdna z zawieñ posiadajacych
szeniem pneumatyczñ inny system
nym lub uznanym
zawieszenia
za rÛwnowaøne

mniej niø niø
13
14
15
17

900
950
1.000
1.100

950
1.000
1.050
1.150

ñ
17
19
21
23
25

1.200
850
900
1.000
1.100
1.200

1.250
900
950
1.050
1.150
1.370

ñ
25
27
29
31

1.300
1.500
1.600
1.700
1.800

1.370
1.550
1.650
1.750
2.125

ñ

1.900

2.125

4. Od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych
do uøywania ≥πcznie z naczepπ i przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od 3,5 ton i poniøej
12 ton:
wyprodukowanych w 1995 roku i po 1995 roku:
posiadajπce
nie posiadajπce
katalizator
katalizatora
w z≥otych
w z≥otych
1.200
1.250
5. Od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych
do uøywania ≥πcznie z naczepπ i przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od 3,5 ton i poniøej
12 ton:
wyprodukowanych przed rokiem 1995:
posiadajπce
nie posiadajπce
katalizator
katalizatora
w z≥otych
w z≥otych
1.350
1.400
6. Od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych
do uøywania ≥πcznie z naczepπ i przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw rÛwnej lub wyøszej niø
12 ton.
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Dopuszczalna masa ca≥kowita
Stawka podatku w z≥otych
dla pojazdÛw ñ
dla pojazdÛw
zespo≥u pojazdÛw:
Liczba
ciπgnik siod≥owy +
oú jezdna z zawieñ
posiadajacych
osi
naczepa, ciagnik balastowy
szeniem pneumatyczñ inny system
+ przyczepa
nym lub uznanym
zawieszenia
(w tonach)
za rÛwnowaøne
nie mniej
mniej niø niø
2 osie
12
18
800
850
18
25
900
950
25
31
1.000
1.050
31
36 w≥πczn.
1.250
1.700
36 i
powyøej
ñ
1.250
1.700
3 osie
36
40
1.250
1.500
40
43
1.500
2.250
43 i
powyøej
ñ
1.500
2.250

11. Od autobusu wyprodukowanego przed rokiem 1995 w
zaleønoúci od liczby miejsc do siedzenia:
posiadajπce
nie posiadajπce
katalizator
katalizatora
w z≥otych
w z≥otych
a) do 30 miejsc
604
684
b) powyøej 30 miejsc 1.410
1.510

7. Od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton i poniøej
12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ
rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego wyprodukowanych w roku 1995 i po roku 1995
250 z≥
8. Od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton i poniøej
12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ
rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego wyprodukowanych przed 1995 rokiem
300 z≥
9. Od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ rÛwnπ lub wyøszπ
niø 12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ
rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego

ß4
Z dniem 31 grudnia 2001 r. traci moc uchwa≥a Rady Gminy w
Budzyniu Nr XVI/122/2000 z dnia 19 grudnia 2000 roku w
sprawie wysokoúci stawek podatku od úrodkÛw transportowych
oraz wprowadzenia zwolnieÒ tego podatku.

Dopuszczalna masa ca≥kowita
Stawka podatku w z≥otych
dla pojazdÛw ñ
dla pojazdÛw
zespo≥u pojazdÛw:
Liczba
naczepa/przyczepa +
oú jezdna z zawieñ
posiadajacych
osi
pojazd silnikowy
szeniem pneumatyczñ inny system
w tonach
nym lub uznanym
zawieszenia
za rÛwnowaøne
nie mniej
mniej niø niø
1 oú
12
18
320
350
lub
2 osie
18
25
400
450
25 i
powyøej
ñ
440
490
2 osie
23
28
460
500
28
33
532
740
33
36 w≥πczn.
740
1.120
pow. 36
38
800
1.150
38 i
powyø.
ñ
996
1.480
3 osie pow. 36
38
800
950
38 i
powyøej
ñ
900
1.150

10. Od autobusu wyprodukowanego w roku 1995 i po roku
1995 w zaleønoúci od liczby miejsc siedzenia:
posiadajπce
nie posiadajπce
katalizator
katalizatora
w z≥otych
w z≥otych
a) do 30 miejsc
600
682
b) powyøej 30 miejsc 1.400
1.500

ß2
Ustala siÍ wzÛr wykazu ñ informacji o pojeüdzie podlegajπcym
opodatkowaniu podatkiem od úrodkÛw transportowych ñ stanowiπcym za≥πcznik nr 1 do uchwa≥y.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy BudzyÒ.

ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do poboru podatku poczynajπc od 2002 roku.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Lech Pszczo≥a

Za≥. Nr 1 do uchwa≥y
Nr XXIV/171/2001 z sesji
Rady Gminy BudzyÒ
z dnia 27 listopada 2001 r.

INFORMACJA O POJEèDZIE PODLEGAJ•CYM
OPODATKOWANIU PODATKIEM
OD åRODK”W TRANSPORTOWYCH
1) ImiÍ i nazwisko w≥aúciciela pojazdu
...................................................................................................................
2) ImiÍ i nazwisko wspÛ≥w≥aúciciela pojazdu
..................................................................................................................
3) Adres zamieszkania
..................................................................................................................
4) Numer rejestracyjny pojazdu
..................................................................................................................
5) Rodzaj pojazdu
..................................................................................................................
6) Marka pojazdu ñ typ
..................................................................................................................
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7) Rok produkcji
..................................................................................................................
8) Dla samochodÛw ciÍøarowych:
Dopuszczalna masa ca≥kowita samochodu ciÍøarowego ñ
ton ............................................................................................................
9) Dla ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ:
Dopuszczalna masa ca≥kowita zespo≥u pojazdÛw ñ ton
..................................................................................................................
10)Dla przyczep i naczep:
Dopuszczalna masa ca≥kowita ≥πcznie z pojazdem silnikowym ñ ton...............................................................................................
11)Dla autobusÛw:
Liczba miejsc do siedzenia ..............................................................
12)IloúÊ osi pojazdu ..................................................................................
13)Rodzaj zawieszenia osi:
(*zaznaczyÊ w≥aúciwy)
ñ pneumatyczne lub uznane rÛwnowaøne,
............................................................................................................
ñ inny system zawieszenia
............................................................................................................

Poz. 3300, 3301

14)Czy posiada katalizator: .....................................................................
(dotyczy samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie
ca≥kowitej od 3,5 i poniøej 12 ton, ciπgnikÛw siod≥owych
i balastowych przystosowanych do uøywania ≥πcznie z naczepπ
lub przyczepπ o dopuszczalnej. masie ca≥kowitej zespo≥u
pojazdÛw od 3,5 i poniøej 12 ton oraz autobusÛw)
Niniejsze dane potwierdzam w≥asnorÍcznym podpisem, uprzedzony o odpowiedzialnoúci karnej z art. 247 ß1 Kodeksu Karnego.
O wszelkich zmianach majπcych wp≥yw na wysokoúÊ zobowiπzania podatkowego zawiadomiÍ tut. organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian. Niniejsze zeznanie sporzπdzone jest zgodnie z mojπ wiedzπ. OdpowiedzialnoúÊ karno ñ
skarbowa za zatajenie danych majπcych wp≥yw na ustanie
zobowiπzania podatkowego lub jego wysokoúÊ oraz podanie
danych niezgodnych z prawdπ jest mi znane.

.................................................................................
(data i podpis sk≥adajπcego zeznanie)

3301
UCHWA£A Nr XXVIII/233/2001 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SierakÛw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 13/96,
poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. ñ o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89,
poz. 415 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sierakowie
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SierakÛw, zwanπ dalej
zmianπ planu.
2. Zmiana planu obejmuje dzia≥ki nr 182, 186/1 i 187/1 po≥oøone we wsi Lutom, oznaczone na rysunku zmiany planu
w skali 1:1000 zwanym dalej rysunkiem, stanowiπcym za≥πcznik do uchwa≥y.
ß2
Na obszarze objÍtym zmianπ planu ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenia terenÛw odpowiednio do oznaczeÒ rysunku:
MN ñ tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej,
RP ñ tereny upraw polowych,
RZ ñ tereny ≥πk,
RL ñ tereny lasÛw,

ZI
WW
EE
KD
KX
KP
W

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

tereny zieleni izolacyjnej,
tereny urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ,
tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych,
tereny komunikacji drogowej ñ klasy D,
tereny komunikacji pieszej,
tereny parkingÛw wydzielonych,
wody otwarte.

ß3
Na obszarze objÍtym zmianπ planu obowiπzujπ oznaczone na
rysunku:
1) linie rozgraniczajπce tereny,
2) linie podzia≥u wewnÍtrznego (na dzia≥ki),
3) nieprzekraczalne i obowiπzujπce linie zabudowy mieszkalnej,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy gospodarczej,
5) zachowanie drzew i krzewÛw.
ß4
Na wszystkich terenach przeznaczonych pod zabudowÍ mieszkaniowπ obowiπzuje:
1) zakaz prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie
przemys≥u, rzemios≥a, us≥ug transportowych, handlu hurtowego oraz hodowli bÍdπcej ürÛd≥em wytwarzania gnojÛwki,
2) zakaz krycia dachÛw materia≥ami w kolorze szarym.
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ß5
Dla terenu oznaczonego na rysunku 1MN ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) funkcja podstawowa: mieszkalnictwo jednorodzinne,
2) funkcje uzupe≥niajπce: agroturystyka, hodowla koni, kÛz,
owiec oraz drobnego inwentarza, prowadzenie innej dzia≥alnoúci gospodarczej niø wymienione w ß4 p.1,
3) ustala siÍ wysokoúÊ budynkÛw na 2 kondygnacje w tym
poddasze uøytkowe,
4) obowiπzujπ dachy strome o nachyleniu po≥aci od 40∞ do 50∞,
5) w budynkach mieszkalnych obowiπzuje zakaz stosowania
úcianek kolankowych w kondygnacji poddasza,
6) w budynkach gospodarczych dopuszcza siÍ stosowanie úcianek
kolankowych pod warunkiem zastosowania drewna do licowania kondygnacji poddasza,
7) ustala siÍ poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego
nie wyøszy niø 60 cm ponad przyleg≥y teren liczπc w najwyøej
po≥oøonym naroøniku budynku,
8) ustala siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy na 20%
powierzchni terenu.
ß6
Dla terenÛw oznaczonych na rysunku 2MN ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu:
1) funkcje: podstawowa i uzupe≥niajπce jak w ß5 p. 1 i p. 2,
2) nie mniej niø 60% ≥πcznej d≥ugoúci kalenic dachÛw budynkÛw mieszkalnych naleøy orientowaÊ rÛwnolegle do obowiπzujπcej linii zabudowy,
3) pozosta≥e warunki zabudowy jak w ß5.
ß7
Dla terenu oznaczonego na rysunku WW ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) funkcja: teren ujÍcia wody z hydroforniπ,
2) ustala siÍ prawo realizacji studni g≥Íbinowej oraz jednokondygnacyjnego budynku hydroforni z dachem stromym o nachyleniu od 40∞ do 50∞,
3) ustala siÍ obowiπzek ogrodzenia terenu trwa≥ym parkanem
o wysokoúci 2,0 m mierzone w úrodku przÍs≥a,
4) obowiπzuje nasadzenie zieleni drzew i krzewÛw zimozielonych wzd≥uø ogrodzenia terenu.
ß8
Dla terenu oznaczonego na rysunku EE ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) funkcja: teren trafostacji,
2) ustala siÍ prawo realizacji budynku trafostacji z dachem
kopertowym o nachyleniu po≥aci 40∞.
ß9
Tereny oznaczone na rysunku RP, RZ, RL, ZI stanowiπ obszar
wy≥πczony z zabudowy z wyjπtkiem liniowych urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.
ß10
Dla terenÛw komunikacji odpowiednio do oznaczeÒ na rysunku
ustala siÍ nastÍpujπce warunki zagospodarowania:
1) KD ñ droga niepubliczna klasy D o parametrach:
a) szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych ñ 10,0 m,
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b) jezdnia o szerokoúci 6,0 m bez wyodrÍbnionego chodnika,
2) KX ñ teren komunikacji pieszej o nawierzchni gruntowej,
3) KP ñ teren parkingu o nawierzchni umocnionej p≥ytami
perforowanymi umoøliwiajπcymi wysiew trawy.
ß11
Dla obszaru wÛd otwartych oznaczonych na rysunku W ustala
siÍ nastÍpujπce warunki zagospodarowania:
1) nak≥ada siÍ obowiπzek utrzymania droønoúci istniejπcych
ciekÛw wodnych,
2) obowiπzuje zakaz wycinki drzew rosnπcych wzd≥uø istniejπcych
ciekÛw z wyjπtkiem kolidujπcych z projektowanym urzπdzeniem terenu okreúlonym niniejszπ uchwa≥π.
ß12
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady realizacji infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodÍ z w≥asnej studni g≥Íbinowej poprzez
hydroforniÍ i lokalnπ sieÊ wodociπgowπ rozprowadzonπ w
pasie drogi poza obrysem jezdni,
2) odprowadzanie úciekÛw bytowych do zbiornikÛw szczelnych, z ktÛrych wywoøone bÍdπ do komunalnej oczyszczalni
w Sierakowie,
3) odprowadzenie wÛd opadowych do gruntu,
4) gromadzenie odpadÛw sta≥ych w standardowych pojemnikach a nastÍpnie wywoøenie na komunalne wysypisko w
Grobii,
5) zasilanie elektroenergetyczne z projektowanej trafostacji sieciπ
kablowπ wg warunkÛw technicznych wydanych przez gestora
sieci,
6) ogrzewanie indywidualne na gaz p≥ynny, kominki opalane
drewnem lub elektryczne. Obowiπzuje zakaz stosowania
wÍgla do celÛw grzewczych.
ß13
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ stawkÍ 20% s≥uøπcπ
naliczaniu op≥at z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci dla
terenÛw zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
ß14
Na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π tracπ moc ustalenia
uchwa≥y nr IV/29/94 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia
29.11.1994 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SierakÛw og≥oszonej w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr
21/94 poz. 223.
ß15
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SierakÛw.
ß16
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Grzegorz Adamczak
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3302
UCHWA£A Nr XXXIV/358/01 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie okreúlenia stawek podatku od nieruchomoúci na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pÛün.zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31
z pÛün.zm.) oraz ß1 rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia
18 paüdziernika 2001 r. w sprawie okreúlenia gÛrnych granic
stawek kwotowych w niektÛrych podatkach i op≥atach lokalnych
(Dz.U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska Turku uchwala, co
nastÍpuje:
ß1
Okreúla siÍ nastÍpujπce stawki podatku od nieruchomoúci na rok
podatkowy 2002:
1. Od 1 m2 powierzchni uøytkowej budynkÛw mieszkalnych lub
ich czÍúci
0,49 z≥
2. Od 1 m2 powierzchni uøytkowej budynkÛw lub ich czÍúci
zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ innπ niø rolnicza lub
leúna, z wyjπtkiem budynkÛw lub ich czÍúci przydzielonych
na potrzeby bytowe osÛb zajmujπcych lokale mieszkalne
oraz od czÍúci budynkÛw mieszkalnych zajÍtych na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej
16,83 z≥
3. Od 1 m2 powierzchni uøytkowej budynkÛw lub ich czÍúci
zajÍtych na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia≥em siewnym
7,84 z≥
4. Od 1 m2 powierzchni uøytkowej pozosta≥ych budynkÛw lub
ich czÍúci
5,62 z≥

5. Od budowli
2% ich wartoúci,
6. Od 1 m2 powierzchni gruntÛw zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ
gospodarczπ innπ niø dzia≥alnoúÊ rolnicza lub leúna, z wyjπtkiem zwiπzanych z budynkami mieszkalnymi
0,60 z≥
7. Od gruntÛw:
a) bÍdπcych uøytkami rolnymi nie wchodzπcymi w sk≥ad
gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisÛw ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pÛün.zm.) wykorzystywanych na cele rolnicze ñ 0,06 z≥ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajÍtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych ñ 3,28 z≥ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta≥ych ñ 0,09 z≥ od 1 m2 powierzchni.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Turku.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku,
podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku na 2002 rok.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Turku
(ñ) Jan Paku≥a

3303
UCHWA£A Nr XXXIV/359/01 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie okreúlenia wysokoúci stawek podatku od úrodkÛw transportowych na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami), w zwiπzku
z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miejska w Turku uchwala co nastÍpuje
ß1
Okreúla siÍ wysokoúÊ stawek podatku od úrodkÛw transportowych:

I.

Dla pojazdÛw wyprodukowanych w 1990 roku i pÛüniej:
1. od samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie
ca≥kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w≥πcznie
540 z≥
b) powyøej 5,5 tony do 9 ton w≥πcznie
720 z≥
c) powyøej 9 ton a poniøej 12 ton
850 z≥
2. od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o
dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od
3,5 tony a poniøej 12 ton
1.250 z≥
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3. od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton a
poniøej 12 ton:
400 z≥
z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ rolniczπ
prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego.
4. od autobusÛw w zaleønoúci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niø 30 miejsc
675 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc
1.481 z≥
II. Dla pojazdÛw wyprodukowanych w 1990 roku i pÛüniej,
posiadajπcych katalizatory:
1. od samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie
ca≥kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w≥πcznie
519 z≥
b) powyøej 5,5 tony do 9 ton w≥πcznie
692 z≥
c) powyøej 9 ton a poniøej 12 ton
817 z≥
2. od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od
3,5 tony a poniøej 12 ton
1.202 z≥
3. od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton
a poniøej 12 ton:
385 z≥
z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ rolniczπ
prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego.
4. od autobusÛw w zaleønoúci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niø 30 miejsc
649 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc
1.424 z≥
III. Dla pojazdÛw wyprodukowanych przed 1990 rokiem:
1. od samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie
ca≥kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w≥πcznie
545 z≥
b) powyøej 5,5 tony do 9 ton w≥πcznie
727 z≥
c) powyøej 9 ton a poniøej 12 ton
858 z≥
2. od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od 3,5 tony a
262 z≥
poniøej 12 ton
3. od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton
a poniøej 12 ton:
404 z≥
z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ rolniczπ
prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego.
4. od autobusÛw w zaleønoúci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niø 30 miejsc
682 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc
1.496 z≥
IV. Dla pojazdÛw wyprodukowanych przed 1990 rokiem, posiadajπcych katalizatory:
1. od samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie
ca≥kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w≥πcznie
524 z≥
b) powyøej 5,5 tony do 9 ton w≥πcznie
699 z≥
c) powyøej 9 ton a poniøej 12 ton
825 z≥
2. od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od 3,5 tony a
poniøej 12 ton
1.213 z≥
3. od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton
a poniøej 12 ton:
388 z≥
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z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ rolniczπ
prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego.
4. od autobusÛw w zaleønoúci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niø 30 miejsc
656 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc
1.438 z≥
V. Dla pojazdÛw z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rÛwnowaøne:
1. od samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie
ca≥kowitej:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton, a mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.289 z≥
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.276 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton, a mniejszej niø 26 ton:
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.689 z≥
ñ o liczbie osi ñ cztery i wiÍcej
1.672 z≥
c) rÛwnej lub wyøej niø 26 ton:
ñ o liczbie osi ñ cztery i wiÍcej
2.267 z≥
2. od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ, o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton a mniejszej niø 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.752 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
2.267 z≥
ñ o liczbie osi ñ trzy
2.245 z≥
3. od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie ca≥kowitej
zespo≥u pojazdÛw:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton a mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ jedna
600 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton a mniejszej niø 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ jedna
1.200 z≥
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.188 z≥
c) rÛwnej lub wyøszej niø 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.500 z≥
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.485 z≥
VI. Dla pojazdÛw z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
1. od samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie
ca≥kowitej:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton, a mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.328 z≥
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.314 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton, a mniejszej niø 26 ton:
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.740 z≥
ñ o liczbie osi ñ cztery i wiÍcej
1.722 z≥
c) rÛwnej lub wyøej niø 26 ton:
ñ o liczbie osi ñ cztery i wiÍcej
2.290 z≥
2. od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ, o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton a mniejszej niø 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.770 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
2.290 z≥
ñ o liczbie osi ñ trzy
2.267 z≥
3. od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie ca≥kowitej
zespo≥u pojazdÛw:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton a mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ jedna
618 z≥
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton a mniejszej niø 36 ton:
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1.236 z≥
1.224 z≥
1.545 z≥
1.530 z≥

Poz. 3303-3305

ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku,
podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku na 2002 rok.

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Turku.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Turku
(ñ) Jan Paku≥a

3304
UCHWA£A Nr XXXIV/360/01 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie obniøenia ceny skupu øyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2002
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami)oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pÛüniejszymi
zmianami) Komunikatu Prezesa GUS w sprawie úredniej ceny
skupu øyta za okres pierwszych trzech kwarta≥Ûw 2001 r. (M.P.
Nr 35 poz. 573) Rada Miejska Turku uchwala co nastÍpuje:
ß1
Obniøa siÍ do ceny w wysokoúci 32,00 z≥ úredniπ cenÍ skupu
øyta, og≥oszonπ w Komunikacie Prezesa G≥Ûwnego UrzÍdu
Statystycznego z dnia 12 paüdziernika 2001 r. w sprawie
úredniej ceny skupu øyta za okres pierwszych trzech kwarta≥Ûw

2001 r. (M.P. Nr 35 poz. 573), przyjmowanπ jako podstawa do
obliczenia podatku rolnego w 2002 roku.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Turku.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku,
podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku na 2002 rok.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Turku
(ñ) Jan Paku≥a

3305
UCHWA£A Nr XXXIV/361/01 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie okreúlenia stawki podatku od posiadania psÛw na rok 2002
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ñ z pÛün.zm.), art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9,
poz. 31 z pÛün.zm.) oraz ß1 rozporzπdzenia Ministra FinansÛw

z dnia 18 paüdziernika 2001 r. w sprawie okreúlenia gÛrnych
granic stawek kwotowych w niektÛrych podatkach i op≥atach
lokalnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska Turku uchwala,
co nastÍpuje:
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ß1
Okreúla siÍ stawkÍ podatku od posiadania psa w wysokoúci
32,00 z≥

2. PrzedsiÍbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
SpÛ≥kÍ z o.o. w stosunku do podatnikÛw zamieszka≥ych w
innych obiektach niø wymienione w ust. 1.

ß2
1. Termin p≥atnoúci podatku od posiadania psÛw ustala siÍ do
dnia 31 marca 2002 r.
2. Osoby, ktÛre naby≥y psa po terminie okreúlonym w ust. 1
zobowiπzane sπ zap≥aciÊ podatek w ca≥oúci, w ciπgu miesiπca
od daty jego nabycia.

ß5
Inkasentowi przys≥uguje wynagrodzenie w wysokoúci 50% pobranego podatku.

ß3
Poboru podatku od posiadania psÛw dokonuje siÍ w drodze inkasa.

ß7
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku,
podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku na 2002 rok.

ß6
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Turku.

ß4
Inkasentem wyznacza siÍ:
1. Administracje budynkÛw mieszkalnych w stosunku do podatnikÛw zamieszka≥ych w zasobach przez nich zarzπdzanych.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Turku
(ñ) Jan Paku≥a

3306
UCHWA£A Nr XXXIV/362/01 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie op≥aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pÛün.zm.), art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach
lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pÛün.zm.) Rada Miejska Turku
uchwala co nastÍpuje
ß1
Okreúla siÍ dzienne stawki op≥aty targowej wg za≥πcznika nr 1,
pobierane w drodze inkasa.
ß2
1. Inkasentem ustala siÍ PrzedsiÍbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spÛ≥ka z o.o. w Turku.
2. Wynagrodzenie za inkaso ustala siÍ w wysokoúci 5% pobranej op≥aty targowej.
ß3
Traci moc uchwa≥a Rady Miejskiej w Turku Nr XXV/267/00 z
dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie op≥aty targowej.

ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Turku.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku,
podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do op≥aty poczπwszy od
roku 2002.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Turku
(ñ) Jan Paku≥a

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

ó 10941 ó

Za≥πcznik Nr 1
do uchwa≥y Nr XXXIV/362/01
Rady Miejskiej Turku
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie op≥aty targowej

STAWKI OP£ATY TARGOWEJ
1. Przy sprzedaøy obnoúnej z rÍki, kosza, skrzyni, wiadra itp.
a) jagÛd i runa leúnego
2,00 z≥
b) drobiu i art. nabia≥owo drobiarskich
2,00 z≥

Poz. 3306, 3307

2. Przy zajÍciu 1 m bieøπcego ≥awy betonowej, z ktÛrej dokonuje siÍ sprzedaøy:
w celu sprzedaøy:
a) artyku≥Ûw przemys≥owych
3,80 z≥
b) artyku≥Ûw spoøywczych
3,80 z≥
c) warzyw i owocÛw
3,00 z≥
d) kwiatÛw
3,80 z≥
3. Przy zajÍciu placu pod stoiska lub towar przeznaczony do
sprzedaøy:
a) dla art. przemys≥owych za 1 m2 placu
3,80 z≥
3,00 z≥
b) dla art. spoøywczych za 1 m2 placu
c) dla warzyw i owocÛw za 1 m2 placu
2,00 z≥
3,00 z≥
d) dla rozsad i kwiatÛw za 1 m2 placu

3307
UCHWA£A Nr XXIX/279/2001 RADY GMINY CZARNK”W
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku nieruchomoúci na rok 2002 oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leúnego i od
nieruchomoúci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 zm. Nr 58, poz. 261, Dz.U. Nr 106, poz. 496; Dz.U.
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Dz.U. Nr 9, poz. 43, Dz.U. Nr 106,
poz. 679, Dz.U. Nr 107, poz. 686, Dz.U. Nr 113, poz. 734, Dz.U.
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Dz.U. Nr 106, poz. 668, Dz.U. Nr 155,
poz. 1014, Dz.U. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Dz.U. Nr 26,
poz. 306, Dz.U. Nr 48, poz. 552, Dz.U. Nr 61, poz. 708, Dz.U.
Nr 66, poz. 800) i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2, art. 7a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U.
Nr 9poz. 31, Dz.U. Nr 101 poz. 444 i z 1992 roku Dz.U. Nr 21,
poz. 86, z 1994 r. Dz.U. Nr 123 poz. 600 i 1996 r. Dz.U. Nr 91
poz. 409 oraz Dz.U. Nr 149 poz. 704, z 1997 roku Dz.U. Nr 5,
poz. 24, Dz.U Nr 123, poz. 780, Dz.U. Nr 107, poz. 689, Dz.U.
Nr 121, poz. 770, Dz.U. Nr 123 poz. 780, Dz.U. Nr 143, poz. 9565,
z 1998 r. Dz.U. Nr 146 poz. 954, Dz.U. Nr 150 poz. 983, Dz.U.
160, poz. 1058, z 2000 r. Dz.U. Nr 88 poz. 983, Dz.U. Nr 95
poz. 1041, Dz.U. 122 poz. 1315, z 2001 r. Dz.U. Nr 125 poz.
1375) Rada Gminy CzarnkÛw uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ stawki podatku od nieruchomoúci w wysokoúciach
zgodnie z za≥πcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Zwalnia siÍ z podatku od nieruchomoúci sieci rurociπgÛw,
przewodÛw sieci rozdzielczej wody, budowli s≥uøπcych do odprowadzania i oczyszczania úciekÛw stanowiπce w≥asnoúÊ gminy

CzarnkÛw, oddane w uøyczenie do wykonywania podstawowych
zadaÒ gminy ñ Gminnemu Zak≥adowi Us≥ug Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie ñ zak≥adowi budøetowemu. Zak≥ad budøetowy jest dotowany w formie dotacji przedmiotowej.
ß3
1. PobÛr w drodze inkasa podatku od nieruchomoúci, podatku
rolnego, podatku leúnego (≥πcznego zobowiπzania pieniÍønego)
nastπpi przez inkasentÛw. Inkasentami ustala siÍ so≥tysÛw.
2. Wynagrodzenie dla inkasentÛw ustala siÍ zgodnie z za≥πcznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa≥y.
3. Wyp≥ata wynagrodzenia o ktÛrym mowa w ust. 2 nastÍpuje
w terminie 14 dni po up≥ywie miesiπca w ktÛrym przypada
termin p≥atnoúci raty podatkÛw wymienionych w ust. 1.
ß4
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy CzarnkÛw.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku w 2002 roku.

Przewodniczπcy
Rady Gminy CzarnkÛw
(ñ) mgr Edward Kulesza

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

ó 10942 ó

Poz. 3307

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XXIX/279/2001
Rady Gminy CzarnkÛw
z dnia 28 listopada 2001 r.

Za≥πcznik Nr 2
do Uchwa≥y Nr XXIX/279/2001
Rady Gminy CzarnkÛw
z dnia 28 listopada 2001 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOåCI
ROK 2002

STAWKI WYNAGRODZENIA DLA INKASENT”W
OKREåLONYCH W ß3 UCHWA£Y

1. a) od budynkÛw mieszkalnych lub ich czÍúci od 1 m2 powierzchni uøytkowej
0,39 z≥
b) od strychÛw i piwnic
0,25 z≥
2. od budynkÛw lub ich czÍúci zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ
gospodarczπ innπ niø rolnicza lub leúna z wyjπtkiem budynkÛw lub ich czÍúci przydzielonych na potrzeby bytowe osÛb
zajmujπcych lokale mieszkalne oraz od czÍúci budynkÛw
zajÍtych na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej od 1 m2
pow. uøytkowej
12,60 z≥,
3. od budynkÛw lub ich czÍúci zajÍtych na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia≥em siewnym od 1 m2 powierzchni uøytkowej
6,24 z≥
4. od pozosta≥ych budynkÛw lub ich czÍúci od 1 m2 powierzchni
uøytkowej w tym:
a) za kaødy garaø i altanÍ wolnostojπcπ
4,00 z≥
b) za garaø i altanÍ wolnostojπcπ, stanowiπcπ w≥asnoúÊ emeryta lub rencisty ustala siÍ stawkÍ w wysokoúci z zastrzeøeniem pkt 8
2,81 z≥
c) szopy, wiaty, budynki gospodarcze
2,81 z≥
5. od budowli
2% ich wartoúci
6. od gruntÛw zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ innπ niø
dzia≥alnoúÊ rolnicza lub leúna, z wyjπtkiem zwiπzanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni uøytkowej
0,46 z≥
7. od gruntÛw:
a) bÍdπcych uøytkami rolnymi nie wchodzπcymi w sk≥ad
gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15
listopada 1984r o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3 oraz z 1996 r. Nr 91
poz. 409) wykorzystanych na cele rolnicze od 1 m2
powierzchni uøytkowej
0,03 z≥
b) pod jeziorami, na zbiorniki wodne i retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
1,74 z≥
c) pozosta≥ych od 1 m2 powierzchni
0,05 z≥
8. StawkÍ ustalonπ w pkt 4 lit. ìbî naleøy stosowaÊ u podatnikÛw dla ktÛrych emerytura lub renta jest jedynym ürÛd≥em
utrzymania a powierzchnia opodatkowania jest zajmowana
wy≥πcznie przez emeryta lub rencistÍ.

Ustala siÍ procentowe stawki wynagrodzenia inkasentÛw od
osobiúcie zainkasowanych kwot podatku od nieruchomoúci,
podatku leúnego, podatku rolnego w wysokoúci:

Przewodniczπcy
Rady Gminy CzarnkÛw
(ñ) mgr Edward Kulesza

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

MiejscowoúÊ
Bia≥Íøyn
Brzeüno
Bukowiec
Ciszkowo
GÍbiczyn
GrzÍpy
Gajewo
GÍbice
GÛra-PianÛwka
Huta
JÍdrzejewo
Komorzewo
Kuünica Czarnkowska
Miko≥ajewo
Marunowo
Radolinek
Radosiew
Romanowo GÛrne
Romanowo Dolne
Sarbia-Sarbka
årednica
åmieszkowo
Walkowice
Zofiowo

% prowizji
8,80
5,10
5,80
5,70
8,30
5,80
5,10
3,40
6,60
3,60
4,20
4,00
4,80
5,80
5,10
6,80
7,10
5,10
4,30
3,70
6,20
3,90
5,20
3,70

Przewodniczπcy
Rady Gminy CzarnkÛw
(ñ) mgr Edward Kulesza

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

ó 10943 ó

Poz. 3308, 3309

3308
UCHWA£A Nr XXIX/280/2001 RADY GMINY CZARNK”W
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie podatku rolnego na rok 2002
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 zm. Nr 58, poz. 261, Dz.U. Nr 106, poz. 496; Dz.U.
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Dz.U. Nr 9, poz. 43, Dz.U. Nr 106,
poz. 679, Dz.U. Nr 107, poz. 686, Dz.U. Nr 113, poz. 734, Dz.U.
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Dz.U. Nr 106, poz. 668, Dz.U. Nr 155,
poz. 1014, Dz.U. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Dz.U. Nr 26,
poz. 306, Dz.U. Nr 48, poz. 552, Dz.U. Nr 61, poz. 708, Dz.U.
Nr 66, poz. 800) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r. Dz.U. Nr 94,
poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Dz.U. Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Dz.U. Nr 43, poz. 272 i Dz.U. Nr 137, poz. 926 oraz
1998 r. Dz.U. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Dz.U. Nr 81 poz. 875)
Rada Gminy CzarnkÛw uchwala, co nastÍpuje:

ß2
Rada Gminy zarzπdza pobÛr podatku w drodze inkasa przez
so≥tysÛw zgodnie z zasadami okreúlonymi w ß3 uchwa≥y Rady
Gminy CzarnkÛw Nr XXIX/279/2001 z dnia 28 listopada 2001 r.
Podatek moøe byÊ rÛwnieø wp≥acany w kasie UrzÍdu Gminy
CzarnkÛw lub na rachunek bankowy PEKAO I Oddzia≥ w Czarnkowie Nr 11001252-723-2101-111-13.
ß3
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do wymiaru podatku w 2002 roku.

ß1
1) Przyjmuje siÍ do obliczenia podatku rolnego úredniπ cenÍ
skupu øyta z okresu trzech pierwszych kwarta≥Ûw 2001 r. w
wysokoúci 37,19 z≥/q.
2) Podatek rolny od hektara przeliczeniowego ustalany jest na
rok podatkowy i wynosi rÛwnowartoúÊ pieniÍønπ 2,5 q øyta
wg ceny okreúlonej w pkt 1.

Przewodniczπcy
Rady Gminy CzarnkÛw
(ñ) mgr Edward Kulesza

3309
UCHWA£A Nr XXIX/282/2001 RADY GMINY CZARNK”W
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psÛw na rok 2002
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 zm. Nr 58, poz. 261, Dz.U. Nr 106, poz. 496; Dz.U.
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Dz.U. Nr 9, poz. 43, Dz.U. Nr 106,
poz. 679, Dz.U. Nr 107, poz. 686, Dz.U. Nr 113, poz. 734, Dz.U.
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Dz.U. Nr 106, poz. 668, Dz.U. Nr 155,
poz. 1014, Dz.U. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Dz.U. Nr 26,
poz. 306, Dz.U. Nr 48, poz. 552, Dz.U. Nr 61, poz. 708, 710,
Dz.U. Nr 66, poz. 800) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31,
Dz.U. Nr 101 poz. 444 i z 1992 roku Dz.U. Nr 21, poz. 86, z
1994 r. Dz.U. Nr 123 poz. 600 i 1996 r. Dz.U. Nr 91 poz. 409
oraz Dz.U. Nr 149 poz. 704, z 1997 roku Dz.U. Nr 5, poz. 24,

Dz.U Nr 123, poz. 780, Dz.U. Nr 107, poz. 689, Dz.U. Nr 121,
poz. 770, Dz.U. Nr 123 poz. 780, Dz.U. Nr 143, poz. 956, z
1998 r. Dz.U. Nr 146 poz. 954, Dz.U. Nr 150 poz. 983, Dz.U.
160, poz. 1058, z 2000 r. Dz.U. Nr 88 poz. 983, Dz.U. Nr 95
poz. 1041, Dz.U. 122 poz. 1315, z 2001 r. Dz.U. Nr 125 poz.
1375) Rada Gminy CzarnkÛw uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1) Rada Gminy CzarnkÛw ustala stawki podatku od posiadania
psÛw w wysokoúci:
ñ od pierwszego podlegajπcego opodatkowaniu
20 z≥
ñ od kaødego nastÍpnego
27 z≥

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

ó 10944 ó

2) Zwalnia siÍ z op≥acania podatku od posiadania 1 psa, osoby
ktÛrych jedynym ürÛd≥em utrzymania jest emerytura lub
renta i prowadzπ odrÍbne gospodarstwo domowe.
3) Podatek ustalany jest na podstawie oúwiadczeÒ ñ o stanie
posiadania psÛw sk≥adanych u so≥tysÛw wsi w terminie do
30 marca roku podatkowego. Zmiany w iloúci posiadania
psÛw naleøy zg≥aszaÊ so≥tysowi w terminie 14 dni od dnia
ich wystπpienia.
4) podatek p≥aty jest do 15 maja roku podatkowego.
ß2
1. Zarzπdza siÍ pobÛr podatku w formie inkasa. Inkasentami
podatku od posiadania psÛw ustala siÍ so≥tysÛw.
2. Wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psÛw
ustala siÍ w wysokoúci 7,70% od zainkasowanych kwot.

Poz. 3309, 3310

3. Podatek moøna wp≥acaÊ rÛwnieø w kasie UrzÍdu Gminy
CzarnkÛw lub na rachunek bankowy PEKAO S.A. I Oddzia≥
w Czarnkowie Nr 11001252-723-2101-111-13
ß3
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy CzarnkÛw.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku w 2002 roku.
Przewodniczπcy
Rady Gminy CzarnkÛw
(ñ) mgr Edward Kulesza

3310
UCHWA£A Nr XXIX/283/2001 RADY GMINY CZARNK”W
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie okreúlenia wysokoúci rocznych stawek podatku od úrodkÛw transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 zm. Nr 58, poz. 261,
Dz.U. Nr 106, poz. 496; Dz.U. Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Dz.U.
Nr 9, poz. 43, Dz.U. Nr 106, poz. 679, Dz.U. Nr 107, poz. 686,
Dz.U. Nr 113, poz. 734, Dz.U. Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Dz.U.
Nr 106, poz. 668, Dz.U. Nr 155, poz. 1014, Dz.U. Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Dz.U. Nr 26, poz. 306, Dz.U. Nr 48, poz. 552,
Dz.U. Nr 62, poz. 718, Dz.U. Nr 88, poz. 985, Dz.U. Nr 91
poz. 1009, Dz.U. Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Dz.U. Nr 45, poz. 497,
Dz.U. Nr 89, poz. 971) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9
poz. 31 z pÛün.zm.) Rada Gminy CzarnkÛw uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Podatek od úrodkÛw transportowych wynosi rocznie:
1. od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w≥πcznie, wyposaøonego w
katalizator spalin, w zaleønoúci od roku produkcji pojazdu:
1) od 1992 r. w≥πcznie
520 z≥
2) od 1993 r.
500 z≥
1a od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej
pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w≥πcznie, nie wyposaøonego w
katalizator spalin, w zaleønoúci od roku produkcji pojazdu:
1) od 1992 r. w≥πcznie
550 z≥
2) od 1993 r.
520 z≥
2. od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej pojazdu powyøej 5,5 t do 9 t w≥πcznie, wyposaøonego w
katalizator spalin, w zaleønoúci od roku produkcji pojazdu:

1) od 1992 r. w≥πcznie
640 z≥
2) od 1993 r.
610 z≥
2a. od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej pojazdu powyøej 5,5 t do 9 t w≥πcznie, nie wyposaøonego
w katalizator spalin, w zaleønoúci od roku produkcji pojazdu:
1) od 1992 r. w≥πcznie
660 z≥
2) od 1993 r.
630 z≥
3. od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej pojazdu powyøej 9 t do mniej niø 12 t w≥πcznie, wyposaøonego w katalizator spalin, w zaleønoúci od roku produkcji
pojazdu:
1) od 1992 r. w≥πcznie
700 z≥
2) od 1993 r.
640 z≥
3a. od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej pojazdu powyøej 9 t do mniej niø 12 t w≥πcznie, nie
wyposaøonego w katalizator spalin, w zaleønoúci od roku
produkcji pojazdu:
1) od 1992 r. w≥πcznie
720 z≥
2) od 1993 r.
660 z≥
4. od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej rÛwnej lub wyøszej niø 12 t czyli od 12 t, stawki podatku
okreúlone sπ w za≥πczniku Nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
5. od ciπgnika siod≥owego i balastowego przystosowanego do
uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od 3,5 t do 8 t w≥πcznie,
wyposaøonego w katalizator spalin, w zaleønoúci od roku
produkcji pojazdu:
1) od 1992 r. w≥πcznie
630 z≥
2) od 1993 r.
600 z≥
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5a. od ciπgnika siod≥owego i balastowego przystosowanego do
uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od 3,5 t do 8 t w≥πcznie,
nie wyposaøonego w katalizator spalin, w zaleønoúci od roku
produkcji pojazdu:
1) od 1992 r. w≥πcznie
660 z≥
2) od 1993 r.
620 z≥
5b. od ciπgnika siod≥owego i balastowego przystosowanego do
uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw powyøej 8 t i poniøej 12 t,
wyposaøonego w katalizator spalin, w zaleønoúci od roku
produkcji pojazdu:
1) od 1992 r. w≥πcznie
690 z≥
2) od 1993 r.
640 z≥
5c. od ciπgnika siod≥owego i balastowego przystosowanego do
uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw powyøej 8 t i poniøej 12 t,
nie wyposaøonego w katalizator spalin, w zaleønoúci od roku
produkcji pojazdu:
1) od 1992 r. w≥πcznie
720 z≥
2) od 1993 r.
660 z≥
6. od ciπgnika siod≥owego i balastowego przystosowanego do
uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw rÛwnej lub wyøszej niø
12 t, stawki podatku okreúlone sπ w za≥πczniku Nr 2 do
niniejszej uchwa≥y.
7. od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ masÍ ca≥kowitπ od 7 t do 10 t w≥πcznie, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ rolniczπ prowadzonπ, przez podatnika podatku rolnego, w zaleønoúci od
roku produkcji przyczepy i naczepy:
1) od 1992 r. w≥πcznie
350 z≥
2) od 1993 r.
300 z≥
7a. od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ masÍ ca≥kowitπ powyøej 10 t do poniøej 12 t, z
wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ rolniczπ
prowadzonπ, przez podatnika podatku rolnego, w zaleønoúci
od roku produkcji przyczepy i naczepy:
1) od 1992 r. w≥πcznie
440 z≥
2) od 1993 r.
420 z≥
8. od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ rÛwnπ lub wyøszπ 12 t,
z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ rolniczπ prowadzonπ, przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku
okreúlone sπ w za≥πczniku Nr 3 do niniejszej uchwa≥y.
9. od autobusÛw do mniej niø 30 miejsc, wyposaøonych w
katalizator spalin, instalacjÍ gazowπ lub jedno z tych urzπdzeÒ, w zaleønoúci od roku produkcji pojazdu:
1) od 1992 r. w≥πcznie
810 z≥
2) od 1993 r.
770 z≥
9a. od autobusÛw do mniej niø 30 miejsc, nie wyposaøonych w
katalizator spalin, instalacjÍ gazowπ lub jedno z tych urzπdzeÒ,
w zaleønoúci od roku produkcji pojazdu:
1) od 1992 r. w≥πcznie
830 z≥
2) od 1993 r.
800 z≥
9b. od autobusÛw o liczbie miejsc rÛwnej lub wyøszej niø
30 miejsc, wyposaøonych w katalizator spalin, w zaleønoúci
od roku produkcji pojazdu:
1) od 1992 r. w≥πcznie
1.520 z≥

Poz. 3310

2) od 1993 r.
1.460 z≥
9c. od autobusÛw o liczbie miejsc rÛwnej lub wyøszej niø 30
miejsc, nie wyposaøonych w katalizator spalin, w zaleønoúci
od roku produkcji pojazdu:
1) od 1992 r. w≥πcznie
1.550 z≥
2) od 1993 r.
1.500 z≥
ß2
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy CzarnkÛw.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do wymiaru podatku w 2002 roku.
Przewodniczπcy
Rady Gminy CzarnkÛw
(ñ) mgr Edward Kulesza

Za≥πcznik Nr 1
do uchwa≥y Rady Gminy CzarnkÛw
Nr XXIX/283/2001
z dnia 28 listopada 2001 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZD”W
OKREåLONYCH W ß1 UST. 4 UCHWA£Y
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca≥kowita (w tonach)
nie mniej niø

mniej niø

12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

Stawka podatku (w z≥otych)
oú jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za rÛwnowaøne
Stawka podatkowa
(w z≥otych)
Dwie osie
740
800
900
1.000
Trzy osie
800
880
970
1.050
1.100
1.200
Cztery osie i wiÍcej
1.050
1.150
1.200
1.500
1.600

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
Stawka
podatkowa
(w z≥otych)
800
900
1.000
1.100
880
970
1.050
1.100
1.365
1.400
1.150
1.200
1.500
2.124
2.200

Przewodniczπcy
Rady Gminy CzarnkÛw
(ñ) mgr Edward Kulesza
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Za≥πcznik Nr 2
do uchwa≥y Rady Gminy CzarnkÛw
Nr XXIX/283/2001
z dnia 28 listopada 2001 r.

Za≥πcznik Nr 3
do uchwa≥y Rady Gminy CzarnkÛw
Nr XXIX/283/2001
z dnia 28 listopada 2001 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZD”W
OKREåLONYCH W ß1 UST. 8 UCHWA£Y

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZD”W
OKREåLONYCH W ß1 UST. 6 UCHWA£Y
Masa ca≥kowita zespo≥u
pojazdÛw: ciπgnik siod≥owy
+ naczepa, ciπgnik balas-towy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niø

mniej niø

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

Liczba osi i dopuszczalna
masa ca≥kowita zespo≥u
pojazdÛw: naczepa/
/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w z≥otych)

nie mniej niø
oú jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za rÛwnowaøne
Stawka podatkowa
(w z≥otych)
Dwie osie
750
800
850
1.223
Trzy osie
1.079
1.492

mniej niø

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
Stawka
podatkowa
(w z≥otych)
800
850
900
1.678
1.492
2.207

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

Minimalna stawkapodatku (w z≥otych)

oú jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za rÛwnowaøne
Stawka podatkowa
(w z≥otych)
Jedna oú
600
750
900
Dwie osie
700
800
900
1.000
Trzy osie
800
900

Przewodniczπcy
Rady Gminy CzarnkÛw
(ñ) mgr Edward Kulesza

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
Stawka
podatkowa
(w z≥otych)
700
850
1.000
800
900
1.120
1.480
1.000
1.110

Przewodniczπcy
Rady Gminy CzarnkÛw
(ñ) mgr Edward Kulesza

3311
UCHWA£A Nr 443/XXXIX/01 RADY MIEJSKIEJ W åREMIE
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie årem dla obszaru po≥oøonego na gruntach wsi
Olsza
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139
ze zmianami) Rada Miejska w åremie uchwala, co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie årem dla obszaru po≥oøonego na gruntach
wsi Olsza, zwany dalej planem.

2. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice
okreúla rysunek planu, zatytu≥owany ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie årem dla obszaru po≥oøonego na gruntach wsi Olszaî, opracowany w skali 1:10 000,
stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y, bÍdπcy jej integralnπ czÍúciπ.
ß2
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1. zieleni ñ naleøy przez to rozumieÊ nieutwardzony teren o nawierzchni gruntowej ñ biologicznie czynnej, przeznaczony do
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pokrycia nasadzeniami w formie drzew, krzewÛw, roúlin okrywowych i trawy,
2. nieprzekraczalnej linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ,
øe wyklucza siÍ lokalizacjÍ obiektÛw w obszarze zawartym
miÍdzy tπ liniπ, a liniπ rozgraniczajπcπ drogi,
3. wysokoúci obiektÛw budowlanych ñ naleøy przez to rozumieÊ ca≥kowitπ wysokoúÊ obiektu mierzonπ od poziomu
terenu do wierzcho≥ka kalenicy lub najwyøszego punktu dachu w przypadku dachÛw p≥askich.

ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenÛw, linie rozgraniczajπce
tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych
zasadach zagospodarowania
ß3
1. Ustala siÍ przeznaczenie terenu o podstawowej funkcji
dzia≥alnoúci gospodarczej z moøliwoúciπ budowy obiektÛw
mieszkalnych jednorodzinnych, oznaczonych symbolem GM.
2. Linie rozgraniczajπce teren, ktÛre sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu, okreúla rysunek planu.
ß4
Teren GM, przeznacza siÍ na cele lokalizacji:
1) obiektÛw dzia≥alnoúci gospodarczej,
2) budynkÛw mieszkalnych jednorodzinnych,
3) budynkÛw i urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.

ROZDZIA£ III
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczajπce tereny tej infrastruktury
ß5
Ustala siÍ zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcych
stacji i sieci poprzez ich rozbudowÍ, wymianÍ lub budowÍ nowych.
ß6
Ustala siÍ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajπcych drogi oraz w pasie przydroønym od linii
rozgraniczajπcych drogi do linii zabudowy.

ROZDZIA£ IV
Lokalne warunki, standardy i zasady kszta≥towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenÛw,
w tym rÛwnieø linie zabudowy i gabaryty obiektÛw
oraz maksymalne i minimalne wskaüniki
intensywnoúci zabudowy
ß7
Ustala siÍ przeznaczenie na cele zieleni na terenie GM nie mniej
niø 30% powierzchni dzia≥ki.
ß8
Ustala siÍ przeznaczenie na cele lokalizowania obiektÛw kubaturowych na terenie GM nie wiÍcej niø 50% powierzchni dzia≥ki.
ß9
Zakazuje siÍ sytuowania budynkÛw s≥uøπcych dzia≥alnoúci gospodarczej wyøszych niø 12 m.
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ß10
Ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy usytuowanπ w odleg≥oúci 8 m od linii rozgraniczajπcych drogÍ.
ß11
Zakazuje siÍ lokalizowania budynkÛw mieszkalnych:
1) innych niø z dachami o kπcie ich nachylenia minimum 17 stopni,
z pokryciem ceramicznym lub dachÛwkopodobnym,
2) wyøszych niø 2 kondygnacje nadziemne.
ß12
Na terenie GM ustala siÍ w jego liniach rozgraniczajπcych, z pominiÍciem obszarÛw wjazdowych, wprowadzenie zadrzewieÒ
szpalerowych o szerokoúci pasa nie mniejszej niø 5,0 m.
ß13
Zakazuje siÍ wydzielania drÛg wewnÍtrznych wÍøszych niø 10 m.

ROZDZIA£ V
Zasady i warunki podzia≥u terenu na dzia≥ki budowlane
ß14
Zakazuje siÍ wydzielania dzia≥ek o powierzchni mniejszej niø
3000 m2.

ROZDZIA£ VI
Przepisy koÒcowe
ß15
Na podstawie art. 10 ust. 3 w zwiπzku z art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ stawkÍ procentowπ
s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci w
wysokoúci 30%.
ß16
W czÍúci objÍtej niniejszym planem tracπ moc uchwa≥y:
1) Nr 16/LIV/94 Rady Miasta i Gminy årem z dnia 25 maja
1994 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy årem, opublikowana
w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 12 poz. 121 z 1994 r.,
2) Nr 48/VII/99 Rady Miejskiej w åremie z dnia 26 lutego 1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy årem, obejmujπcego obszar dzia≥ek
nr ewid. 6/3 i 14/2 po≥oøonych we wsi Olsza, opublikowana w
Dz.Urz. woj. Wlkp. Nr 14 poz. 242 z dnia 31 marca 1999 r.
ß17
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
åremie.
ß18
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) Boles≥aw Woúkowiak
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UCHWA£A Nr 444/XXXIX/01 RADY MIEJSKIEJ W åREMIE
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie årem dla obszarÛw po≥oøonych na gruntach wsi
Dalewo, Dπbrowa, Grzymys≥aw, Nochowo, Pyszπca, Orkowo, Szymanowo, Wyrzeka i Psarskie
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139
ze zmianami) Rada Miejska w åremie uchwala, co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie årem dla obszarÛw po≥oøonych na gruntach
wsi Dalewo, Dπbrowa, Grzymys≥aw, Nochowo, Pyszπca,
Orkowo, Szymanowo, Wyrzeka i Psarskie, zwany dalej planem.
2. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice
okreúla rysunek planu, zatytu≥owany ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie årem dla obszarÛw
po≥oøonych na gruntach wsi Dalewo, Dπbrowa, Grzymys≥aw,
Nochowo, Pyszπca, Orkowo, Szymanowo, Wyrzeka i Psarskieî, opracowany w skali 1:10000, sk≥adajπcy siÍ z za≥πcznikÛw ponumerowanych od 1 do 14, stanowiπcy jej integralnπ
czÍúÊ.
ß2
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1. zieleni ñ naleøy przez to rozumieÊ nieutwardzony tren o nawierzchni gruntowej ñ biologicznie czynnej, przeznaczony do
pokrycia nasadzeniami w formie drzew, krzewÛw, roúlin okrywowych i trawy,
2. nieprzekraczalnej linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ,
øe wyklucza siÍ lokalizacjÍ obiektÛw w obszarze zawartym
miÍdzy tπ liniπ, a liniπ rozgraniczajπcπ drogi,
3. wysokoúci obiektÛw budowlanych ñ naleøy przez to rozumieÊ ca≥kowitπ wysokoúÊ obiektu mierzonπ od poziomu
terenu do wierzcho≥ka kalenicy lub najwyøszego punktu
dachu w przypadku dachÛw p≥askich.
4. nieuciπøliwej dzia≥alnoúci gospodarczej ñ naleøy przez to rozumieÊ dzia≥alnoúÊ, ktÛrej uciπøliwoúÊ nie wykracza poza granice dzia≥ki i nie jest zaliczana do przedsiÍwziÍÊ mogπcych
znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko.

ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenÛw, linie rozgraniczajπce
tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych
zasadach zagospodarowania
ß3
1. Ustala siÍ przeznaczenie terenÛw o nastÍpujπcych podstawowych funkcjach:

1) w Dalewie (za≥πcznik nr 1) ñ mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ, w tym us≥ugowπ, oznaczonych symbolem MG oraz uøytkÛw zielonych bez prawa zabudowy, oznaczonych symbolem RZ,
2) w Dπbrowie (za≥πcznik nr 2) ñ mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem M,
3) w Dπbrowie (za≥πcznik nr 3) ñ mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem M,
4) w Grzymys≥awiu (za≥πcznik nr 4) ñ mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ, w
tym us≥ugowπ, oznaczonych symbolem MG,
5) w Nochowie (za≥πcznik nr 5) ñ mieszkaniowej jednorodzinnej z produkcjπ ogrodniczπ, oznaczonych symbolem
ROM,
6) w Pyszπcej (za≥πcznik nr 6) ñ mieszkaniowej jednorodzinnej
z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ, w tym us≥ugowπ, oznaczonych
symbolem MG,
7) w Orkowie (za≥πcznik nr 7) ñ mieszkaniowej jednorodzinnej
z nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ, w tym us≥ugowπ,
oznaczonych symbolem MG,
8) w Szymanowie (za≥πcznik nr 8) ñ mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem M,
9) w Szymanowie (za≥πcznik nr 9) ñ mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ, w tym
us≥ugowπ, oznaczonych symbolem MG,
10)w Wyrzece (za≥πcznik nr 10) ñ zabudowy siedliskowej
i mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ, w tym us≥ugowπ, oznaczonych symbolem MRG,
11)w Wyrzece (za≥πcznik nr 11) ñ zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ,
w tym us≥ugowπ, oznaczonych symbolem MG,
12)w Nochowie (za≥πcznik nr 12) ñ mieszkaniowej, w tym
zieleni ogrodowej, oznaczonych symbolem ZRM,
13)w Psarskiem (za≥πcznik nr 13) ñ mieszkaniowej jednorodzinnej z dzia≥alnoúciπ us≥ugowo-handlowπ, oznaczonych
symbolem MU.
2. Linie rozgraniczajπce tereny, okreúla rysunek planu.
ß4
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciπøliwπ
dzia≥alnoúciπ gospodarczπ, w tym us≥ugowπ ñ MG przeznacza
siÍ na cele lokalizacji budynkÛw mieszkalnych oraz obiektÛw
nieuciπøliwej dzia≥alnoúci gospodarczej, w tym rzemios≥a, handlu,
us≥ug i magazynÛw.
ß5
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej M przeznacza
siÍ na cele zabudowy:
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1) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i przynaleønymi
tym budynkom obiektami gospodarczo-garaøowymi o maksymalnej powierzchni zabudowy 60 m2,
2) obiektami ma≥ej architektury,
3) budynkami i urzπdzeniami infrastruktury technicznej.
2. Na terenach M, moøna wydzielaÊ w budynkach mieszkalnych
czÍúÊ powierzchni parteru, nie przekraczajπcej 40% powierzchni zabudowy, na pomieszczenia us≥ugowo-handlowe
s≥uøπce zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkaÒcÛw
tych terenÛw.
3. Na terenach M zakazuje siÍ lokalizowania przedsiÍwziÍÊ
mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko.
ß6
Tereny zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z
nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ MRG przeznacza siÍ na
cele lokalizacji:
1) budynkÛw mieszkalnych jednorodzinnych i przynaleønych
tym budynkom obiektÛw gospodarczo-garaøowych o maksymalnej powierzchni zabudowy 60 m2,
2) obiektÛw zabudowy zagrodowej s≥uøπcych produkcji rolnej,
takich jak chlewnie, obory i kurniki i inne obiekty s≥uøπce
hodowli zwierzπt, stodÛ≥, spichlerzy i innych magazynÛw
s≥uøπcych przechowywaniu p≥odÛw rolnych i pasz, obiektÛw
s≥uøπcych przechowywaniu maszyn rolniczych, w tym wiat
i garaøy, obiektÛw s≥uøπcych sk≥adowaniu obornika i czasowemu gromadzeniu opakowaÒ oraz innych obiektÛw zwiπzanych z produkcjπ rolnπ,
3) obiektÛw nieuciπøliwej dzia≥alnoúci gospodarczej,
4) obiektÛw ma≥ej architektury.
ß7
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z produkcjπ
ogrodniczπ ñ ROM, przeznacza siÍ na cele lokalizowania:
1) budynkÛw mieszkalnych jednorodzinnych i przynaleønych
tym budynkom obiektÛw gospodarczo-garaøowych o maksymalnej powierzchni zabudowy 60 m2,
2) budynkÛw us≥ugowych,
3) szklarni, tuneli foliowych, pieczarkarni, ch≥odni przechowalni
owocÛw i warzyw, magazynÛw úrodkÛw ochrony roúlin, wiat
i garaøy na sprzÍt ogrodniczy i innych obiektÛw zwiπzanych
z produkcjπ ogrodniczπ,
4) obiektÛw ma≥ej architektury.
ß8
Tereny zieleni ZRM, przeznacza siÍ na cele lokalizacji zespo≥Ûw
roúlinnoúci towarzyszπcych zabudowie mieszkaniowej, obiektÛw
ma≥ej architektury i basenÛw ogrodowo-rekreacyjnych.
ß9
Tereny zabudowy mieszkaniowej z dzia≥alnoúciπ us≥ugowo-handlowπ ñ MU przeznacza siÍ na cele lokalizowania:
1) budynkÛw mieszkalnych jednorodzinnych,
2) przynaleønych budynkom mieszkalnym obiektÛw gospodarczo-garaøowych o maksymalnej powierzchni zabudowy 60 m2,
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3) jednokondygnacyjnych budynkÛw us≥ugowo-handlowych o powierzchni zabudowy nie przekraczajπcej 50% ca≥kowitej powierzchni przeznaczonej na danej dzia≥ce na cele zabudowy.
ß10
1. Tereny uøytkÛw zielonych RZ przeznacza siÍ na cele gospodarki rolnej, w szczegÛlnoúci ≥πk i pastwisk oraz zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej.
2. Na terenach RZ zakazuje siÍ lokalizowania zabudowy nie
zwiπzanej z obs≥uga pola biwakowego.
ß11
Na terenach, ktÛrych przeznaczenie okreúlono w niniejszym rozdziale, moøna wydzielaÊ tereny na cele komunikacji, w tym skrzyøowaÒ zwiπzanych z wy≥πczeniami drÛg w drogi wojewÛdzkie, poszerzeÒ drÛg wojewÛdzkich oraz úcieøek rowerowych, o ile zajdzie taka potrzeba.
ß12
Przeznaczenie terenÛw (funkcje terenÛw) oraz linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach i rÛønych zasadach zagospodarowania podano w za≥πcznikach graficznych o numerach od 1
do 13, a objaúnienia symboli graficznych zastosowanych na
rysunku planu podano w za≥πczniku nr 14 do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ III
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczajπce tereny tej infrastruktury
ß13
Ustala siÍ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajπcych drogi oraz w pasie przydroønym od linii
rozgraniczajπcych drogi do linii zabudowy.
ß14
Ustala siÍ zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcych
stacji i sieci poprzez ich rozbudowÍ, wymianÍ lub budowÍ
nowych.
ß15
Ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjnπ terenÛw:
1) w Grzymys≥awiu (za≥πcznik nr 4) ñ poprzez istniejπcy zjazd
na drogÍ nr 434,
2) w Szymanowie (za≥πcznik nr 8) ñ z drogi gminnej poprzez
istniejπce skrzyøowania z drogπ nr 310 lub nowe ñ uzgodnione dla dzia≥ek nr 47/2 i 46/2 (obrÍb Szymanowo),
3) w Szymanowie (za≥πcznik nr 9) ñ poprzez wewnÍtrzny uk≥ad
komunikacyjny i jedno w≥πczenie drogi lokalnej do drogi
nr 310,
4) w Psrskiem (za≥πcznik nr 13) z drogi gminnej poprzez istniejπce skrzyøowania z drogπ nr 310.
ß16
W Nochowie (za≥πcznik nr 12) ustala siÍ zakaz urzπdzania nowych w≥πczeÒ do drogi wojewÛdzkiej nr 432.
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ROZDZIA£ IV
Lokalne warunki, standardy i zasady kszta≥towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenÛw,
w tym rÛwnieø linie zabudowy i gabaryty obiektÛw
oraz maksymalne i minimalne wskaüniki
intensywnoúci zabudowy
ß17
Ustala siÍ w obszarze dzia≥ek budowlanych przeznaczenie na
cele zieleni na terenach zabudowy:
1) mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ
gospodarczπ MG ñ nie mniej niø 40% powierzchni dzia≥ki,
2) mieszkaniowej jednorodzinnej M ñ nie mniej niø 50% powierzchni dzia≥ki,
3) siedliskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciπøliwπ
dzia≥alnoúciπ gospodarczπ MRG ñ nie mniej niø 30% powierzchni dzia≥ki,
4) mieszkaniowej jednorodzinnej z produkcjπ ogrodniczπ ROM
ñ nie mniej niø 40% powierzchni dzia≥ki,
5) mieszkaniowej jednorodzinnej z dzia≥alnoúciπ us≥ugowπ MU
ñ nie mniej niø 40% powierzchni dzia≥ki.
ß18
Ustala siÍ przeznaczenie na cele lokalizowania obiektÛw kubaturowych na terenach zabudowy:
1) mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ
gospodarczπ MG ñ nie mniej niø 40% powierzchni dzia≥ki,
2) mieszkaniowej jednorodzinnej M ñ nie wiÍcej niø 30% powierzchni dzia≥ki,
3) siedliskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciπøliwπ
dzia≥alnoúciπ gospodarczπ MRG ñ nie wiÍcej niø 50% powierzchni dzia≥ki,
4) mieszkaniowej jednorodzinnej z produkcjπ ogrodniczπ ROM
ñ nie mniej niø 40% powierzchni dzia≥ki,
5) mieszkaniowej z dzia≥alnoúciπ us≥ugowo-handlowπ MU ñ nie
wiÍcej niø 50% powierzchni dzia≥ki.
ß19
Zakazuje siÍ sytuowania budynkÛw us≥ugowych i s≥uøπcych
dzia≥alnoúci gospodarczej:
1) o liczbie kondygnacji wiÍkszej niø 2 i wysokoúci wyøszej niø
12 m ñ w przypadku budynkÛw z poddaszem uøytkowym,
2) o liczbie kondygnacji wiÍkszej niø 1 i wysokoúci wyøszej niø
6 m ñ dla budynkÛw z bez poddasza uøytkowego.
ß20
Ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odleg≥oúci:
1) od krawÍdzi jezdni drÛg wojewÛdzkich ñ od 12 m do 20 m
odpowiednio do istniejπcej linii zabudowy,
2) od krawÍdzi jezdni drÛg powiatowych ñ od 8 m do 20 m
odpowiednio do istniejπcej linii zabudowy,
3) od krawÍdzi jezdni drÛg gminnych ñ 8 m,
4) od ciekÛw wodnych ñ 20 m,
5) od rowÛw melioracyjnych ñ 5 m,
6) od drÛg dojazdowych i osiedlowych ñ 5 m od granicy dzia≥ki.
ß21
Na terenach zabudowy mieszkaniowej M zakazuje siÍ lokalizowania budynkÛw:
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1) mieszkalnych innych niø z dachami stromymi dwu- lub
wielospadowymi i kπcie ich nachylenia od 30 do 45 stopni
ñ jednakowym dla kaødej z po≥aci, z pokryciem ceramicznym
lub dachÛwkopodobnym,
2) mieszkalnych wyøszych niø 2 kondygnacje nadziemne (w tym
druga kondygnacja pod dachem stromym ñ uøytkowe poddasze) i wyøszych niø 10 m,
3) z poziomem parteru umiejscowionym wyøej niø 0,5 m ponad
poziomem terenu,
4) wolnostojπcych budynkÛw gospodarczo-garaøowych, towarzyszπcych zabudowie mieszkaniowej, niøszych niø 2,5 m i wyøszych niø 3,5 m liczπc od poziomu terenu do gzymsu i wyøszych niø 7,5 m w najwyøszym punkcie dachu.
ß22
Na terenach zabudowy:
1) mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ
gospodarczπ, w tym us≥ugowπ, oznaczonych symbolem MG,
2) mieszkaniowej jednorodzinnej z produkcjπ ogrodniczπ, oznaczonych symbolem ROM,
3) zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ, oznaczonych symbolem MRG,
4) mieszkaniowej jednorodzinnej z dzia≥alnoúciπ us≥ugowo-handlowπ, oznaczonych symbolem MU,
obowiπzujπ dla budynkÛw mieszkalnych i towarzyszπcych zabudowie mieszkaniowej ustalenia ja dla terenÛw zabudowy
mieszkaniowej M.
ß23
Zakazuje siÍ wydzielania drÛg wewnÍtrznych wÍøszych niø:
1) przy obs≥udze do szeúciu dzia≥ek
5 m
2) przy obs≥udze do dziesiÍciu dzia≥ek
8 m
3) powyøej dziesiÍciu dzia≥ek
10 m
4) na terenach dzia≥alnoúci gospodarczej
10 m

ROZDZIA£ V
Zasady i warunki podzia≥u terenu na dzia≥ki budowlane
ß24
1. Zakazuje siÍ wydzielania dzia≥ek budowlanych o powierzchni
mniejszej niø:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej M, mieszkaniowej
z produkcjπ ogrodniczπ ROM i mieszkaniowej z us≥ugami
MU:
a) w zabudowie wolnostojπcej ñ 1000 m2
b) w zabudowie bliüniaczej ñ 500 m2
2) na terenach zabudowy mieszkaniowej z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ MG
1500 m2
3) na terenach zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ MRG
2500 m2
2. Ustalenia ust. 1 pkt 1 i 3 dotyczπ przypadkÛw, jeøeli w
wyniku podzia≥u terenu powstajπ wiÍcej niø trzy dzia≥ki.

ROZDZIA£ VI
Przepisy koÒcowe
ß25
Na podstawie art. 10 ust. 3 w zwiπzku z art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym okreúla siÍ stawkÍ procen-
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towπ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci
w wysokoúci 30%.
ß26
W czÍúci objÍtej niniejszym planem tracπ moc uchwa≥y:
1) Nr 16/LIV/94 Rady Miasta i Gminy årem z dnia 25 maja
1994 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy årem, opublikowana
w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 12 poz. 121 z 1994 r.,
2) Nr 232/XXII/2000 Rady Miejskiej w åremie z dnia 24 marca
2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespo≥u Przyrodniczo-Krajobrazowego ì£Ígi MechliÒskieî w gminie årem, opublikowana w
Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 21 poz. 232 z dnia 3 kwietnia 2000 r.,
3) Nr 135/XXV/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w åremie
z dnia 9 lutego 1988 r. w sprawie miejscowego planu szczegÛ≥owego zagospodarowania przestrzennego budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego w wsi Nochowo, gmina
årem, opublikowana w Dz.Urz. WRN. Nr 14 poz. 164 z 1988 r.,
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4) Nr 10/LI/94 Rada Miasta i Gminy w åremie z dnia 11 marca
1994 r. w sprawie miejscowego planu szczegÛ≥owego zagospodarowania przestrzennego osiedla Psarskie II opublikowana w
Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 9 poz. 77 z dnia 19 maja 1994 r.
ß27
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w åremie.
ß28
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) Boles≥aw Woúkowiak
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3313
UCHWA£A Nr 445/XXXIX/01 RADY MIEJSKIEJ W åREMIE
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po≥oøonego przy ulicach Przemys≥owej i Nowej
Strzelnicy w åremie
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139
ze zmianami) Rada Miejska w åremie uchwala, co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po≥oøonego przy ulicach Przemys≥owej i Nowej Strzelnicy w åremie, zwany dalej planem.
2. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice
okreúla rysunek planu, zatytu≥owany ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po≥oøonego przy
ulicach Przemys≥owej i Nowej Strzelnicyî, opracowany w
skali 1:10 000, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y,
bÍdπcy jej integralnπ czÍúciπ.

RZODZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß2
1. Ustala siÍ przeznaczenie terenu o podstawowych funkcjach:
dzia≥alnoúci gospodarczej, uøytecznoúci publicznej i zabudowy
mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem GUM.
2. Linie rozgraniczajπce teren okreúla rysunek planu.
3. Teren GUM przeznacza siÍ na cele lokalizacji:
1) obiektÛw dzia≥alnoúci gospodarczej,
2) budynkÛw uøytecznoúci publicznej w zakresie handlu i us≥ug,
3) budynkÛw mieszkalnych i przynaleønych im budynkÛw
garaøowo-gospodarczych,
4) urzπdzeÒ budowlanych, budynkÛw i infrastruktury technicznej niezbÍdnych dla prawid≥owego funkcjonowania
obiektÛw, o ktÛrych mowa w pkt 1-3.
ß3
Zakazuje siÍ wydzielania drÛg publicznych.
ß4
Zakazuje siÍ urzπdzania zjazdÛw na ulicÍ Nowπ StrzelnicÍ dla
obs≥ugi komunikacyjnej obiektÛw dzia≥alnoúci gospodarczej i uøytecznoúci publicznej.
ß5
Ustala siÍ zapatrzenie w energiÍ elektrycznπ i gaz z istniejπcych
stacji i sieci energetycznych poprzez rozbudowÍ, wymianÍ lub
budowÍ nowych.

ß6
Ustala siÍ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w drogach publicznych lub na terenie drÛg wewnÍtrznych oraz w pasie
terenu usytuowanym pomiÍdzy liniπ rozgraniczajπcπ ulicy a liniπ
zabudowy.
ß7
Na obszarze objÍtym planem zakazuje siÍ:
1) lokalizowania przedsiÍwziÍÊ mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ
na úrodowisko,
2) stosowania na obszarze dzia≥ek budowlanych nawierzchni
gruntowych stabilizowanych cementem, øuølowych i innych
pylπcych oraz monolitycznych nie przepuszczajπcych wodÍ
deszczowπ do gruntu.
ß8
Ustala siÍ przeznaczenie na kaødej dzia≥ce budowlanej na cele
zieleni nie mniej niø 30% powierzchni dzia≥ki.
ß9
W obszarze dzia≥ek budowlanych zakazuje siÍ przeznaczania na
cele zabudowy budynkami powierzchni wiÍkszej niø 50% powierzchni dzia≥ki.
ß10
Ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odleg≥oúci:
1) 15 m od linii rozgraniczajπcej ulicy Nowej Strzelnicy,
2) 4 m od linii rozgraniczajπcej ulicy Przemys≥owej.
ß11
Zakazuje siÍ lokalizowania budynkÛw mieszkalnych innych niø
z dachami dwu- lub wielospadowymi i kπcie ich nachylenia od
22 do 45 stopni ñ jednakowym dla kaødej z po≥aci, z pokryciem
ceramicznym lub dachÛwko podobnym o zbliøonej estetyce, z
wy≥πczeniem pokryÊ z blachy.
ß12
Zakazuje siÍ lokalizowania budynkÛw:
1) mieszkalnych wyøszych niø trzy kondygnacje, w tym uøytkowe
poddasze i wyøszych niø 12 m,
2) s≥uøπcych dzia≥alnoúci gospodarczej i uøytecznoúci publicznej
ñ wyøszych niø dwie kondygnacje i wyøszych niø 10 m,
3) gospodarczo-garaøowych towarzyszπcych zabudowie mieszkaniowej wyøszych niø 6 m.
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ß13
Ustala siÍ, øe dzia≥ki przeznaczone na cele dzia≥alnoúci gospodarczej i uøytecznoúci publicznej muszπ posiadaÊ bezpoúredni
zjazd na ulicÍ Przemys≥owπ.
ß14
Zakazuje siÍ wydzielania dzia≥ek o powierzchni mniejszej niø:
1) 1500 m2 dla funkcji dzia≥alnoúci gospodarczej i uøytecznoúci
publicznej,
2) 800 m2 dla funkcji mieszkaniowej.

Poz. 3313, 3314

ß17
Traci moc uchwa≥a Nr 49/XXXVI/92 Rady Miasta i Gminy w
åremie, z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego
miasta årem og≥oszona w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
PoznaÒskiego Nr 16 poz. 147 z dnia 29 grudnia 1992 r. w czÍúci
objÍtej niniejszym planem.
ß18
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß15
Na podstawie art. 10 ust. 3 w zwiπzku z art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym okreúla siÍ stawkÍ procentowπ, s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci w wysokoúci 30%.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) Boles≥aw Woúkowiak

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß16
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w åremie.

3314
UCHWA£A Nr 446/XXXIX/01 RADY MIEJSKIEJ W åREMIE
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po≥oøonego w rejonie ulicy Wybickiego w åremie
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139
ze zmianami) Rada Miejska w åremie uchwala, co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po≥oøonego w rejonie ulicy Wybickiego w
åremie, zwany dalej planem.
2. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice
okreúla rysunek planu, zatytu≥owany ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po≥oøonego w
rejonie ulicy Wybickiego w åremieî, opracowany w skali
1:1000, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y, bÍdπcy
jej integralnπ czÍúciπ.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß2
1. Ustala siÍ przeznaczenie terenÛw o nastÍpujπcych podstawowych funkcjach:
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na
rysunku planu symbolami od 1M do 5M, oznaczone dalej
symbolem M,
2) drÛg publicznych lokalnych, oznaczone na rysunku planu
symbolem 01 KL,
3) drÛg publicznych dojazdowych, oznaczone symbolem na
rysunku planu symbolami 02 KD i 03 KD, oznaczone
dalej symbolem KD,
4) urzπdzeÒ elektroenergetycznych, oznaczone symbolem 6 EE,
5) urzπdzeÒ neutralizacji úciekÛw, oznaczone symbolem 7 NO,
2. Linie rozgraniczajπce tereny, okreúla rysunek planu.
ß3
Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej M:

Dziennik UrzÍdowy
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1) zakazuje siÍ budowy budynkÛw gospodarczo-garaøowych o powierzchni zabudowy wiÍkszej niø 60 m2,
2) ustala siÍ moøliwoúÊ sytuowania w budynkach mieszkalnych
pomieszczeÒ s≥uøπcych nieuciπøliwej dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie us≥ug o powierzchni nie przekraczajπcej 40%
powierzchni zabudowy.
ß4
Ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjnπ terenÛw:
1) z drogi lokalnej o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych od
12 m do 16 m, oznaczonej symbolem 01 KL,
2) z drÛg dojazdowych o szerokoúciach w liniach rozgraniczajπcych 10 m, oznaczonych symbolami 02 KD i 03 KD.
ß5
Ustala siÍ zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ i gaz z istniejπcych
stacji i sieci energetycznych poprzez rozbudowÍ, wymianÍ lub
budowÍ nowych.
ß6
Ustala siÍ przeznaczenie na kaødej dzia≥ce budowlanej na cele
zieleni nie mniej niø 50% powierzchni dzia≥ki.
ß7
W obszarze dzia≥ek budowlanych zakazuje siÍ przeznaczania na
cele zabudowy budynkami powierzchni wiÍkszej niø 30% powierzchni dzia≥ki.
ß8
Zakazuje siÍ budowy budynkÛw:
1) mieszkalnych o liczbie kondygnacji wiÍkszej niø 2,
2) gospodarczych o liczbie kondygnacji wiÍkszej niø 1,
3) podpiwniczonych.
ß9
1. Ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w
odleg≥oúci:
1) 8 m od linii rozgraniczajπcych ulicÍ lokalnπ KL,
2) 6 m od linii rozgraniczajπcych ulice dojazdowe KD.
2. Dla terenu 1M ustala siÍ tylnπ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy usytuowanπ zgodnie z rysunkiem planu w odleg≥oúci
45 m od linii rozgraniczajπcej ulicÍ 02 KD.
ß10
Na terenach zabudowy mieszkaniowej M zakazuje siÍ budowy
budynkÛw innych niø z dachami dwu- lub wielospadowymi

Poz. 3314

i kπcie ich nachylenia od 30 do 45 stopni ñ jednakowym dla
kaødej z po≥aci, z pokryciem ceramicznym lub dachÛwko podobnym.
ß11
Zakazuje siÍ wydzielania dzia≥ek:
1) na terenie 1M o powierzchni mniejszej niø 2000 m2,
2) na terenie 2M o powierzchni mniejszej niø 1000 m2,
3) na terenach 3M, 4M i 5M o powierzchni mniejszej niø 800 m2.
ß12
Ustala siÍ poziom:
1) posadzki budynkÛw na wysokoúci powyøej rzÍdnej 64,40 m
npm,
2) jezdni drÛg KD i KL na wysokoúci powyøej rzÍdnej 64,10 m
npm.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß13
Na podstawie art. 10 ust. 3 w zwiπzku z art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym okreúla siÍ stawkÍ procentowπ, s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, w wysokoúci 30%.
ß14
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w åremie.
ß15
Traci moc uchwa≥a Nr 49/XXXVI/92 Rady Miasta i Gminy w
åremie, z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego
miasta åremu, opublikowana w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 16 poz. 147 z dnia 29 grudnia 1992 r.
w czÍúci objÍtej niniejszym planem.
ß16
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) Boles≥aw Woúkowiak

Dziennik UrzÍdowy
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UCHWA£A Nr 447/XXXIX/01 RADY MIEJSKIEJ W åREMIE
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia≥ki nr ewid. 549 po≥oøonej przy ulicy Szkolnej w
åremie
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139
ze zmianami) Rada Miejska w åremie uchwala, co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia≥ki nr 549 po≥oøonej przy ulicy Szkolnej w
åremie, zwany dalej planem.
2. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice
okreúla rysunek planu, zatytu≥owany ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia≥ki nr ewid. 549 po≥oøonej przy ulicy Szkolnej w åremie, opracowany w skali
1:1000î, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y, bÍdπcy
jej integralnπ czÍúciπ.

1.

2.

3.

4.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß2
Wyznacza siÍ teren nieuciπøliwej dzia≥alnoúci gospodarczej
z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem GM.
Nieprzekraczalne linie zabudowy oraz linie rozgraniczajπce
oznaczone na rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami
planu.
Ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w
odleg≥oúci:
1) 10 m od linii rozgraniczajπcej ulicÍ zbiorczπ KZ,
2) 5 m od linii rozgraniczajπcej ulicÍ Szkolnπ.
Na obszarze objÍtym planem zakazuje siÍ:
1) lokalizowania przedsiÍwziÍÊ mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko
2) stosowania jako ürÛd≥a energii takich paliw i urzπdzeÒ do
ich spalania, ktÛre nie spe≥niajπ wymogÛw ochrony powietrza atmosferycznego,
3) przeznaczania na cele zabudowy wiÍcej niø 40% powierzchni dzia≥ki,
4) lokalizowania budynkÛw mieszkalnych wyøszych niø 10 m,

5) lokalizowania budynkÛw s≥uøπcych dzia≥alnoúci gospodarczej wyøszych niø 10 m,
6) lokalizowania budynkÛw mieszkalnych innych niø z dachami stromymi o pokryciu ceramicznym lub dachÛwko
podobnym, o symetrycznie zbiegajπcych siÍ w kalenicy
po≥aciach dachowych, nachylonych pod kπtem 33∞ do 40∞,
7) stosowania na obszarze dzia≥ek budowlanych nawierzchni
gruntowych stabilizowanych cementem, øuølowych i innych pylπcych oraz monolitycznych nie przepuszczajπcych
wodÍ deszczowπ do gruntu,
8) prowadzenia napowietrznych sieci elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych,
9) przeznaczania na cele zieleni mniej niø 30% powierzchni
dzia≥ki,
10)wydzielania dzia≥ek, ktÛre nie posiadajπ dostÍpu do ulicy
Szkolnej.
5. Zgodnie z art. 10 ust. 3 w zwiπzku z art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ 30% stawkÍ
s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowej op≥aty od wzrostu wartoúci
nieruchomoúci.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w åremie.
ß4
W granicach objÍtych niniejszym planem traci moc uchwa≥a
Nr 170/XVI/99 Rady Miejskiej w åremie z dnia 2 grudnia
1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta årem dla obszarÛw po≥oøonych przy ulicach Szkolnej i Che≥moÒskiego oraz nad Jeziorem
Grzymis≥awskim, opublikowana w Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 92
poz. 1659 z dnia 21 grudnia 1999 r.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) Boles≥aw Woúkowiak

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153
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Dziennik UrzÍdowy
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3316
UCHWA£A Nr XXXVII/229/01 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa≥y Nr XXXVI/221/01 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia
podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 ze zmianami) w zwiπzku z art.
7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami) Rada Miejska
w Golinie uchwala, co nastÍpuje:

ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego, wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni
od dnia og≥oszenia. Uchwa≥a ma zastosowanie do roku podatkowego 2002.

ß1
W ß1 podjÍtej Uchwa≥y uchyla siÍ zapis w ust. 3.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej

ß2
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta.

(ñ) Miros≥aw DurczyÒski

3317
UCHWA£A Nr XXXVII/231/01 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa≥y Nr XXXVI/224/01 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia
zasad poboru, terminu p≥atnoúci i wysokoúci stawek op≥aty targowej i administracyjnej na rok 2002
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 1996 roku Nr 13 poz. 74 ze zmianami), art. 15 ust. 1 i 3, art.
18, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami), ß1 pkt 3
lit. c Rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia 18 paüdziernika
2001 roku w sprawie wykonania niektÛrych przepisÛw ustawy
o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1375) Rada
Miejska w Golinie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
W Uchwale Nr XXXVI/224/01 Rady Miejskiej w Golinie z dnia
21 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia zasad poboru,
terminu p≥atnoúci i wysokoúci stawek op≥aty targowej i administracyjnej na rok 2002 wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
ß3 otrzymuje nastÍpujπce brzmienie:
1. Wprowadza siÍ op≥atÍ administracyjnπ za czynnoúci urzÍdowe
nie objÍte przepisami o op≥acie skarbowej:

a) za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoúci 15,00 z≥.
2. Op≥ata administracyjna jest p≥atna w kasie UrzÍdu Miejskiego
w dniu wykonania czynnoúci urzÍdowych.
ß2
Pozosta≥e postanowienia Uchwa≥y nie ulegajπ zmianie.
ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego, wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni
od dnia og≥oszenia. Uchwa≥a ma zastosowanie do roku podatkowego 2002.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Miros≥aw DurczyÒski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

ó 10975 ó

Poz. 3318
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UCHWA£A Nr XXXVII/232/01 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa≥y Nr XXXVI/225/01 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie wysokoúci
stawek podatku od úrodkÛw transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74 ze zmianami), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami) Rada Miejska w Golinie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
W Uchwale Nr XXXVI/225/01 Rady Miejskiej w Golinie z dnia
21 listopada 2001 roku w sprawie wysokoúci stawek podatku
od úrodkÛw transportowych wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
ß2 punkt I, podpunkt 2, lit. c otrzymuje nastÍpujπce brzmienie:
ìc) od 9 ton i poniøej 12 ton
1.400,00 z≥î

ß2
Pozosta≥e postanowienia Uchwa≥y nie ulegajπ zmianie.
ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego, wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni
od dnia og≥oszenia. Uchwa≥a ma zastosowanie do roku podatkowego 2002.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Miros≥aw DurczyÒski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 153

ó 10976 ó
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