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4386
UCHWA£A Nr 74/07 RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 30 padziernika 2007 roku
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz.
844 z pón. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Opatówek na rok 2008:
1. Od gruntów:

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
bez
wzglêdu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,59 z³ od 1m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,74 z³ od 1ha
powierzchni,
c) od pozosta³ych - 0,25 z³ od 1m2 powierzchni,
-

w tym: zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego: 0,10 z³ od 1m2
powierzchni,
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d) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
przez podmioty gospodarcze nowo powsta³e prowadz¹ce wszelkie rodzaje dzia³alnoci od 1.01.2008 roku:
0,30 z³ od 1 m2 powierzchni.

f) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
przez podmioty gospodarcze nowo powsta³e
prowadz¹ce wszelkie rodzaje dzia³alnoci od 1.01.
2008 roku: 6,79 z³ od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej.

2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych: 0,46z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej: 13,57 z³ od
1m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym: 8,80 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych: 3,79 z³
od 1m2 powierzchni u¿ytkowej
e) pozosta³ych - 3,31 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej
-

w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego: 2,18 z³ od 1m2
powierzchni u¿ytkowej,

Poz. 4386, 4387

3. Od budowli: 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych.
§2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci grunty
i budynki s³u¿¹ce bezpieczeñstwu publicznemu i ochronie
przeciwpo¿arowej niezwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Opatówek.
§4. Uchwa³ê og³asza siê poprzez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Opatówku.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 01 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Opatówek
() mgr Andrzej Michalski

4387
UCHWA£A Nr XIV/76/2007 Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 30 padziernika 2007 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 ze zmianami) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci lub ich czêci zajête na wiadczenie us³ug
w zakresie opieki spo³ecznej, za wyj¹tkiem prowadzonych
w formie dzia³alnoci gospodarczej.
2) nieruchomoci lub ich czêci zajmowane przez instytucje
kultury, wietlice wiejskie, kluby i wietlice osiedlowe,
z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej.

3) nieruchomoci lub ich czêci, w których wykonywane s¹
zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, za wyj¹tkiem
prowadzonych w formie dzia³alnoci gospodarczej.
4) nieruchomoci lub ich czêci zajête na zadania z zakresu
bezpieczeñstwa publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej,
za wyj¹tkiem prowadzonych w formie dzia³alnoci gospodarczej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Swarzêdz.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr III/10/2006 Rady Miejskiej
w Swarzêdzu z dnia 13 grudnia 2006 r. sprawie okrelenia
wysokoci stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 196

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków nale¿nych
od dnia 1 stycznia 2008 roku.

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowania niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz.
WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa
w Unii Europejskiej - dotycz¹ og³oszenia tych aktów w
Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej - wydanie
specjalne.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() mgr Piotr Choryñski
1)
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Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:

2)

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z
17.12.1992),

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz. U .z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459
oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 456 i Nr 104, poz. 708

4388
UCHWA£A Nr XIII/125/2007 RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 31 padziernika 2007r.
sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych 1) I)(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844), uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoci stawek podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Gniezno na 2008 rok
w sposób nastêpuj¹cy:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
bez
wzglêdu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - stawka od 1 m2
powierzchni 0,65 z³
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych - stawka od 1 ha
powierzchni 3,74 z³

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego - stawka od 1 m2
powierzchni 0,26 z³
d) gruntów pozosta³ych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dr i zaliczanych do dróg
wewnêtrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych - stawka od 1 m2
powierzchni 0,05 z³
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  stawka od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
0,50 z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
- stawka od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 16,00 z³
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym - stawka od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
8,86 z³
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d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
- stawka od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 3,84 z³
e) gospodarczych zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych - stawka od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
3,50 z³

1)

Odnonik nr I dodany do tytu³u ustawy przez art. 6 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych
ustaw w zwi¹zku z uzyskaniem przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹
cz³onkostwa w Unii Europejskiej ( Dz. U. Nr 96, poz. 959),
która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 maja 2004 r.

I)

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

f) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - stawka od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 6,37 z³

1) dyrektywy 92/106/EW G z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z
17.12.1992),

3) od budowli - 2% ich wartoci na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Gniezno.

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

§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2008 roku.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Gnienie
() Marek S³omczewski

4389
UCHWA£A Nr XIII/127/2007 RADY GMINY W GNIENIE
z dnia 31 padziernika 2007 r.
w sprawie: ustalenia obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji
i informacji w sprawach podatku od nieruchomoci, podatku rolnego oraz podatku lenego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62 poz.
558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 62 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr
102 poz. 1055 i Nr 16, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005
r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) oraz art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych 1) tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr
220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, art. 6a ust. 11 Ustawy z dnia 15
listopada 1984r. o podatku rolnym tekst jednolity Dz.U. z 2006
r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr
249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, art. 6 ust. 9 ustawy

z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz .U. z 2005
r. Nr 45, poz. 4352, Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399, Nr
175, poz. 1460, Nr 175, poz. 1462) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Okrela siê:
1) wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomoci w brzmieniu jak w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
2) wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomoci w
brzemieniu jak w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§2. Traci moc ust. 1 i ust. 4 §1 Uchwa³y Nr XXXIII/228/
2005 Rady Gminy Gniezno z dnia 19.12.2005 r. w sprawie
ustalenia obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy Gniezno

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 196

— 20377 —

wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawach podatku od nieruchomoci, podatku rolnego oraz podatku lenego.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Gniezno.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Gnienie
() Marek S³omczewski

1)

Poz. 4389

Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro¿enia
nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)

dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi ( Dz. Urz. WEL 368 z
17.12.1992)

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz.
WEL 187 z 20.07.1999).Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów
prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w niniejszej
ustawie  z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹
Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej  dotycz¹
og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym Unii
Europejskiej  wydanie specjalne.
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4390
UCHWA£A Nr XI/75/07 RADY GMINY KWILCZ
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomoci
i zwolnieñ z podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz.1218), art. 5 i art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych*(1) (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada
Gminy uchwala:
§1. Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci wynosi
rocznie:
1. od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,53 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 17,11 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym - 8,86 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,84 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych:
-

letniskowych  6,37 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

-

zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego  5,10 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,

-

innych  5,10 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

2. od budowli lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej 2% ich wartoci, o której mowa
w przepisach o podatkach dochodowych , ustalona na
dzieñ 1 stycznia roku podatkowego, stanowi¹ca podstawê
obliczenia amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o
odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli ca³kowicie
zamortyzowanych  ich wartoæ z dnia 1 stycznia roku, w
którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,

3. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków  0,71 z³ od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,74 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,18 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci, nieruchomoci lub ich czêci oraz obiekty budowlane s³u¿¹ce do
wykonywania zadañ w zakresie:
1. kultury, turystyki, kultury fizycznej i sportu,
2. ochrony przeciwpo¿arowej,
3. pomocy spo³ecznej,
z wyj¹tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
§3. Podatek od nieruchomoci od osób fizycznych pobierany jest w drodze inkasa, lub wp³acany bezporednio do kasy
urzêdu, lub na rachunek bankowy bud¿etu Gminy.
§4. Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§5. Traci moc uchwa³a nr III/11/06 Rady Gminy Kwilcz
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku
od nieruchomoci i zwolnieñ z podatku od nieruchomoci.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2008 oraz
podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Grzegorz Korpik
*(1)  niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miê-
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dzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z
17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz.
WE L 187 z 20.07.1999).

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

4391
UCHWA£A Nr XV/71/07 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 z pón. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala,
co nastêpuje:
§1. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w
nastêpuj¹cych wysokociach:
od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,67 z³otych od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych  3,74 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na powadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,21 z³otych od 1 m2
powierzchni,
2. od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,57 z³otych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na

prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 15,90 z³otych od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym - 8,62 z³otych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,75 z³otych od 1m2 powierzchni u¿ytkowej
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 5,23 z³otych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3. od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844 z pón. zm.)
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Sankiewicz
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4392
UCHWA£A Nr XV/72/07 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 z pón. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala,
co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez jednostki organizacyjne powo³ane do ochrony przeciwpo¿arowej,

c) obiekty sportowe,
d) domy kultury
-

z wyj¹tkiem czêci nieruchomoci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Sankiewicz

2) nieruchomoci zajête pod:
a) biblioteki,
b) wietlice wiejskie i socjoterapeutyczne,

4393
UCHWA£A Nr XV/73/07 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z
pón. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê dla celów podatku rolnego na rok 2008 r.
cenê 1 q ¿yta okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statycznego z dnia 17 padziernika 2007 r. w sprawie
redniej ceny skupu ¿yta za okres trzech pierwszych kwarta-

³ów 2007 r. (M. P. Nr 77, poz. 831) z kwoty 58,29 z³ za 1q do
kwoty 45,00 z³ za 1q, tj. o kwotê 13,29 z³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Sankiewicz
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4394
UCHWA£A Nr XV/74/07 RADY MIEJSKIEJ CZEMPINIU
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 w zw.
z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z pón.
zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co nastêpuje:

§2. 1. Zarz¹dza siê pobór wymienionych w §1 niniejszej
uchwa³y op³aty w drodze inkasa przez Zak³ad Gospodarki
Komunalnej w Czempiniu, ul. Polna 2, na podstawie zawartych umów przez Burmistrza Gminy Czempiñ, w których
zostanie okrelone prowizyjne wynagrodzenie w wysokoci
10% od zainkasowanej kwoty.

§1. Okrela siê dzienne stawki op³aty targowej od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niemaj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y
na targowiskach:

2. Inkasent jest zobowi¹zany do odprowadzania pobranej
op³aty na konto organu podatkowego w terminie nie póniej
ni¿ 12 dni, licz¹c od dnia pobrania op³aty.

-

w kwocie 5,00 z³otych dziennie w przypadku sprzeda¿y
produktów rolnych i ogrodniczych z rêki, pojemnika
lub koszyka,

-

w kwocie 10,00 z³otych dziennie w przypadku sprzeda¿y produktów rolnych i ogrodniczych z w³asnego straganu, samochodu, ci¹gnika rolniczego, przyczepy samochodowej b¹d rolniczej,

-

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Sankiewicz

w kwocie 30,00 z³otych dziennie w przypadkach
pozosta³ych.

4395
UCHWA£A Nr XV/75/07 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU
z dnia 13 listopada 2007 roku
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z pón. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz.U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844 z pón. zm.) Rada Miejska w
Czempiniu uchwala, co nastêpuje:
§1. Stawki podatku od rodków transportowych na
terenie gminy Czempiñ wynosz¹:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu, wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 1990 r.:

a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

628,00z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

1.030,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.277,00 z³

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu, wyprodukowanego po dniu 31 grudnia
1990 r.:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

587,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

948,00 z³
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c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

10) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego, wyprodukowanej po dniu 31 grudnia
1990 r.:

1.236,00 z³

3) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿noci od liczby
osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe okrela za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y;
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów, wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1990 r.:
a) od 3,5 tony do 9 ton w³¹cznie

1.380,00 z³

b) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.494,00 z³

1.339,00 z³

b) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.452,00 z³

b) powy¿ej 10,0 ton a poni¿ej 12 ton

649,00 z³

597,00 z³

a) mniejszej ni¿ 30 miejsc

1.082,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.133,00 z³

13) od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1990
r., w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc

979,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

9) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego, wyprodukowanej do dnia 31 grudnia
1990 r.:
433,00 z³

b) powy¿ej 10,0 ton a poni¿ej 12 ton

12) od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1990
r., w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:

8) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
- stawki okrela za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y;

a) od 7,0 ton do 10,0 ton

381,00 z³

11) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej
masy
ca³kowitej
pojazdu
i
rodzaju
zawieszenia, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego - stawki podatkowe okrela za³¹cznik nr 3
do niniejszej uchwa³y;

7) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów, wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1990 r.:
a) od 3,5 tony do 9 ton w³¹cznie

a) od 7,0 ton do 10,0 ton

1.082,00 z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Sankiewicz

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XV/75/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 13 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
/
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XV/75/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 13 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH
I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
/
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XV/75/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 13 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA PRZYCZEP I NACZEP,
KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥
MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON
/
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4396
UCHWA£A Nr XI/51/2007 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawê
do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze.
zm.) Rada Gminy Godziesze Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ jako
podstawê do obliczenia podatku rolnego na rok 2008 okrelonego w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 padziernika 2007
r. w sprawie redniej ceny ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów w 2007 roku (M. P. Nr 77, poz. 831) z kwoty 58,29
z³ za 1q do kwoty 40,00 z³ za 1 q.
§2. Obni¿ona stawka okrelona w §1 stanowi podstawê
do naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Godziesze
Wielkie w 2008 r.

§3. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku rolnego w drodze
inkasa.
2. Ustala siê inkasentami podatku rolnego so³tysów wsi.
3. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso podatku,
o którym mowa w ust. 1 okrela uchwa³a Nr V/21/07 Rady
Gminy Godziesze Wielkie z dnia 8 lutego 2007 roku.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Godziesze Wielkie.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2008 roku.,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Godziesze Wielkie
() Józef Szymañski
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4397
UCHWA£A Nr XI/52/07 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE
z dnia 14 listopada 2007roku
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci
na obszarze gminy Godziesze Wielkie na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i op³at lokalnych w 2008 r. (M. P. Nr 47, poz. 557) uchwala siê, co
nastêpuje:

c) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu materia³ami siewnymi 8,86 z³ od 1 m2 zajmowanej powierzchni,

§1. Ustala siê na obszarze gminy Godziesze Wielkie wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci na 2008 rok:

w tym: zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego: 0,07 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków  0,53 z³ od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych  3,74 z³ od 1 ha,
c) pozosta³ych  0,13 z³ od 1 m2 powierzchni,
w tym:
-

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

-

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

2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,38 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej - 14,32 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3,84 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) od pozosta³ych  3,74 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej

3) od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki i
grunty zajête na cele ochrony przeciwpo¿arowej z wy³¹czeniem budynków i gruntów przeznaczonych na dzia³alnoæ
gospodarcz¹.
§3. Poboru podatku dokonuje siê w drodze inkasa.
§4. Traci moc:
1. Uchwa³a Nr III/12/06 Rady Gminy Godziesze Wielkie z
dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci na obszarze gminy.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Godziesze Wielkie.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 roku i
podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
w Godzieszach Wielkich i we wsiach so³eckich.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Józef Szymañski
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UCHWA£A Nr XI/53/07 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE
z dnia 14 listopada 2007 roku
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych na obszarze gminy Godziesze Wielkie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8. art. 40, art. 41 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art.
10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.
844), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 padziernika
2007 roku w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2008 roku (M. P. Nr 76, poz. 813)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007
roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i op³at lokalnych w 2008 r M. P. Nr 47, poz. 557) uchwala siê,
co nastêpuje:
§1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
I. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12,0 ton
1. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
- 504,00 z³
2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 tony do 9,0 ton w³¹cznie
- 552,00 z³
3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12,00 ton
- 612,00 z³.
II. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12,0 ton  wed³ug za³¹cznika Nr
1 do uchwa³y.
III. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12,0 ton:
1. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony do 9,0
ton w³¹cznie - 504,00 z³
2. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów powy¿ej 9,0 ton do
poni¿ej 12 ton - 612,00 z³
IV. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej

masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿
12,0 ton  wed³ug za³¹cznika nr 2 do uchwa³y.
V. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7,0 ton i
poni¿ej 12,0 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
1. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7,0 ton do 10,0
ton w³¹cznie
- 276,00 z³
2. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ powy¿ej 10,0 ton
i poni¿ej 12,0 ton
- 300,00 z³
VI. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12,0 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego  wed³ug za³¹cznika Nr 3 do Uchwa³y.
VII. Autobusy:
1. od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc

- 684,00 z³

2. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30
- 1.536,00 z³
§2. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
samochody i autobusy s³u¿¹ce wy³¹cznie do dowozu uczniów
do szkó³.
§3. Traci moc uchwa³a Nr III/10/06 Rady Gminy Godziesze
Wielkie z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie okrelenia
wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na obszarze gminy Godziesze Wielkie.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 roku
i podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
w Godzieszach Wielkich i we wsiach so³eckich.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Józef Szymañski
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XI/53/07
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 14 listopada 2007 roku

II. SAMOCHODY CIÊ¯AROWE O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12,0 TON:
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XI/53/07
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 14 listopada 2007 roku

IV. CI¥GNIKI SIOD£OWE I BALASTOWE PRZYSTOSOWANE DO U¯YWANIA
£¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ
ZESPO£U POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12,0 TON
'
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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XI/53/07
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 14 listopada 2007 roku

VI. PRZYCZEPY I NACZEPY O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ
ZESPO£U POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12,0 TON
'
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4399
UCHWA£A Nr XII/63/07 RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE
z dnia 14 listopada 2007 roku
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na obszarze gminy Miejska Górka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr 121, poz. 844
z pón. zm.), Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co
nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1. Od gruntów:
1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków  0,69 z³ od 1 m2
powierzchni,
2) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,74 z³ od 1 ha powierzchni,

3) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego  0,15 z³ od 1 m 2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich czêci:
1) mieszkalnych  0,57 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 17,00 z³ od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej,
3) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,86 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,84 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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5) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  4,40 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
3. Od budowli  2% ich wartoci.

2. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych wchodz¹cych
w sk³ad gospodarstw rolnych.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miejskiej Górki.
§4. Traci moc uchwa³a Nr II/11/06 Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na
obszarze gminy Miejska Górka.

§2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. Budynki lub ich czêci, budowle i grunty zajête na:
a) prowadzenie dzia³alnoci kulturalnej, przeciwpo¿arowej,
b) prowadzenie zadañ z zakresu kultury fizycznej i sportu,
c) wietlice wiejskie,

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2008 roku.

z wyj¹tkiem przeznaczonych na dzia³alnoæ gospodarcz¹ i
zwolnionych ustawowo.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Zdzis³aw Goliñski

4400
UCHWA£A Nr XII/64/07 RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE
z dnia 14 listopada 2007 roku
w sprawie: obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanego jako podstawa
wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miejska Górka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 roku
Dz.U. Nr 136 poz. 969 z pón. zm.), Rada Miejska
w Miejskiej Górce uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta do celów wymiaru
podatku rolnego og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17.10.2007 roku w sprawie
redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 r. (M. P. Nr 77 poz. 831) z kwoty 58,29 z³otych do
34,00 z³otych za 1q.

2. Cena ta przyjmowana jest jako podstawa do wymiaru
podatku rolnego za rok 2008.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miejskiej Górki.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Zdzis³aw Goliñski
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4401
UCHWA£A Nr XII/65/07 RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE
z dnia 14 listopada 2007 roku
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych na obszarze gminy Miejska Górka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z
pón. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2006
r. Dz.U. Nr 121, poz. 844 z pón. zm.), Rada Miejska w Miejskiej
Górce uchwala co nastêpuje:

1) Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
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840,00 z³
1.020,00 z³.

2) Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie c
a³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
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3) Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5
tony i poni¿ej 12 ton stawka wynosi
- 1.260,00 z³.
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4) Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
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b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

 

3



540,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od jednego
rodka transportu:
0

a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
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5) Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
- 300,00 z³.
0






3










1




'

7





2





0



6) Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹, prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
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7) Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc

780,00 z³,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

900,00 z³.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia
2008 roku.

§2. Traci moc Uchwa³a Nr XXXII/180/05 Rady Miejskiej w
Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na obszarze gminy Miejska Górka.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Zdzis³aw Goliñski

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miejskiej Górki.

4402
UCHWA£A Nr XI/42/2007 RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 5 ust. 1
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, ze zm.), pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek

kwotowych podatków i op³at lokalnych w 2008 r. (M. P. Nr 47,
poz. 557) Rada Miasta Obrzycko uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 0,59 z³

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 4402, 4403
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b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
- 17,30 z³
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
- 8,86 z³
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
- 3,84 z³
e) pozosta³ych  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej w tym:
zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego
- 6,30 z³

publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 0,22 z³.
§2. Podatek jest p³atny na konto Urzêdu Miasta Obrzycko
w Banku Spó³dzielczym Wronki O/Obrzycko Nr 24 89611012
0010 0100 1023 0002.
§3. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci, grunty,
budynki lub ich czêci oraz budowle zajête na potrzeby:
- instytucji kultury,
- sportu i rekreacji,
- ochrony przeciwpo¿arowej,
- zbiorowego zaopatrywania miasta w wodê, odprowadzania cieków oraz sk³adowania nieczystoci sta³ych.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Obrzycko.

2) od budowli 2% wartoci
3) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków  od 1 m2
powierzchni
- 0,70 z³
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni
- 3,74 z³

§5. Traci moc uchwa³a Nr III/7/2006 Rady Miasta Obrzycko
z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie okrelenia wysokoci
podatku od nieruchomoci.
§6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia i ma zastosowanie
pocz¹wszy od dnia 1 stycznia 2008 r.

c) pozosta³ych  od 1 m2 powierzchni w tym: zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() mgr Alicja Kuska

4403
UCHWA£A Nr XI/73/2007 RADY GMINY LISKÓW
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych1
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami)
w zwi¹zku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
26 lipca 2007 r. w sprawie wysokoci górnych granic
stawek kwotowych podatków i op³at lokalnych w 2008 r. (M.
P. Nr 47, poz. 557) Rada Gminy Lisków , uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci na rok 2008 obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Lisków:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
bez
wzglêdu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków  0,62 z³ od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych  3,74 z³ od 1 ha
powierzchni,
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c) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  0,17 z³ od 1 m2
powierzchni;
2) od budynków lub ich czêci:

Poz. 4403, 4404

§3. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Lisków Nr III/10/06 z
dnia 11 grudnia 2006 r.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2008 r.

a) mieszkalnych 0,10 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 13,80 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

Przewodnicz¹cy Rady
() Aleksander Tomalak
1

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,86 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

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

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,80 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z
17.12.1992),

e) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  2,50 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej;

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowania niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz.
WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie  z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej
 dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym
Unii Europejskiej  wydanie specjalne.

3) od budowli - 2% ich wartoci.
§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

4404
UCHWA£A Nr XI/74/2007 RADY GMINY W LISKOWIE
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych 1tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze
zmianami), Rada Gminy Lisków, uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) budynki mieszkalne z wy³¹czeniem gara¿y
b) grunty, budynki i budowle zajête wy³¹cznie na potrzeby
dzia³alnoci statutowej Ochrony Przeciwpo¿arowej

c) budynki, grunty i budowle stanowi¹ce w³asnoæ lub bêd¹ce w posiadaniu lub trwa³ym zarz¹dzie instytucji kultury;
d) grunty, budynki i budowle s³u¿¹ce do odprowadzania
i oczyszczania cieków oraz sieci wodoci¹gowe wraz
z hydroforniami;
e) grunty, budynki i budowle lub ich czêci zajête na potrzeby
sportowe i sportowo rekreacyjne;
f) grunty i budynki wykorzystywane przez jednostki
organizacyjne powo³ane do przestrzegania prawa
i porz¹dku publicznego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 196

— 20398 —

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmuj¹
budynków, gruntów i budowli zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej.

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z
17.12.1992),

§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr Rady Gminy Lisków Nr III/11/
06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnieñ w podatku
od nieruchomoci.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2008 r.
Przewodnicz¹cy Rady
() Aleksander Tomalak
1

Poz. 4404, 4405

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowania niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz.
WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie  z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej
 dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym
Unii Europejskiej  wydanie specjalne

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

4405
UCHWA£A Nr XI/75/2007 RADY GMINY LISKÓW
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.6 ust.3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zmianami) oraz
Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego
z dnia23 padziernika 2007 r. w sprawie redniej ceny skupu
¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 r. og³oszonego w M. P. Nr 77, poz. 831 Rada Gminy Lisków uchwala, co
nastêpuje:
§1. redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2007 r. okrelon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 23 padziernika 2007 r. w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2007 r. (M. P. Nr 77, poz. 831) obni¿a siê z kwoty

58,29 z³ za 1q do kwoty 32,00 z³ za 1 q jako podstawy
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2008.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Lisków Nr III/17/06 z
dnia 11 grudnia 2006 r.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2008
roku.
Przewodnicz¹cy Rady
() Aleksander Tomalak
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4406
UCHWA£A Nr XI/76/2007 RADY GMINY LISKÓW
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej obowi¹zuj¹cej od 2008 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 15, art. 19 pkt 1, lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity z
2006 r. Dz.U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy
Lisków, uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób
fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y
na targowisku z:
1) Ci¹gnika z przyczep¹, samochodu osobowego, osobowociê¿arowego, ciê¿arowego oraz dokonuj¹cych sprzeda¿y
obnonej z rêki, kosza, skrzynki, wiadra, stoiska itp.

§2. Wysokoæ dziennej op³aty targowej nie mo¿e
przekraczaæ 631,94 z³.
§3. Termin p³atnoci op³aty targowej jest dzieñ,
w którym dokonywana jest sprzeda¿.
§4. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
i na inkasenta wyznacza siê Urz¹d Gminy.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Lisków Nr III/12/06 z
dnia 11 grudnia 2006 r.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego , nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2008 r.

a) dokonuj¹cych sprzeda¿y towarów produkcji rolniczej
- 3 z³

Przewodnicz¹cy Rady
() Aleksander Tomalak

b) dokonuj¹cych sprzeda¿y towarów przemys³owych
- 6 z³.

4407
UCHWA£A Nr XI/77/2007 RADY GMINY LISKÓW
z dnia 15 listopada 2007 roku
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006
r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr
245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847); obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 padziernika 2007 r. w

sprawie stawek w podatku od rodków Transportowych
obowi¹zuj¹cych w 2008 r. (Monitor Polski, Dziennik Urzêdowy
Rzeczypospolitej Polskiej Nr 76, poz. 813) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i op³at lokalnych w 2008
r., (Monitor Polski, Dziennik Urzêdowy Rzeczypospolitej Polskiej Nr 47, poz. 557) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1. Podatek
rocznie:

od

rodków

transportowych

wynosi

1. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie: 420,00 z³
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2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie: 510,00 z³
3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 ton:
690,00 z³

z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego, stawki podatku okrelone s¹ w za³¹czniku Nr 3 do
niniejszej uchwa³y.
9. od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
 mniejszej ni¿ 30 miejsc:
639,00 z³

4. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, stawki podatku
okrelone s¹ w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

9a) od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30:
1.380,00 z³

5. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
w Liskowie.

lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 t do 8 t w³¹cznie:
850,00 z³

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2008 roku.

5a)od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
powy¿ej 8 t i poni¿ej 12 t:
1.150,00 z³
6. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 t, stawki podatku okrelone s¹ w za³¹czniku
Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Rady
() Aleksander Tomalak
1

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

7. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ masê ca³kowit¹ od 7 t do 10 t w³¹cznie, z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika rolnego: 165,00 z³

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z
17.12.1992),

7a) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ masê ca³kowit¹ powy¿ej 10 t i poni¿ej 12 t, z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
227,00 z³

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

8. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie

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

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XI/77/2007
Rady Gminy Lisków
z dnia 15 listopada 2007 roku

STAWKI PODATKU OD SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH O DOPUSZCZALNEJ
MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON.
/
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XI/77/2007
Rady Gminy Lisków
z dnia 15 listopada 2007 roku

STAWKI PODATKU OD CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH
DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON.
/
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XI/77/2007
Urzêdu Gminy Lisków
z dnia 15 listopada 2007 roku

STAWKI PODATKU OD PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 T, Z WYJ¥TKIEM ZWI¥ZANYCH
WY£¥CZNIE Z DZIA£ALNOCI¥ ROLNICZ¥ PROWADZON¥ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO.
/
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4408
UCHWA£A Nr XI/78/2007 RADY GMINY LISKÓW
z dnia 15 listopada 2007 roku
w sprawie op³aty od posiadania psów na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)
i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r., Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775)
zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1. Uchwa³¹ niniejsz¹ Rada Gminy w Liskowie:
1. wprowadza na terenie gminy op³atê od posiadania psów;
2. okrela wysokoæ stawki op³aty od posiadania psów;
3. okrela zasady ustalania i poboru oraz terminy p³atnoci
op³aty od posiadania psów;
4. zarz¹dza pobór op³aty od posiadania psów w drodze
inkasa, okrela inkasentów, terminy p³atnoci dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§2. Wprowadza siê na terenie Gminy Lisków op³atê od
posiadania psów.
§3. Stawkê roczn¹ op³aty od posiadania psów ustala siê
w wysokoci 10,00 z³ od jednego psa posiadanego przez
osobê fizyczn¹.
§4. 1. Op³ata od posiadania psów p³atna jest bez
wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowi¹zku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowi¹zku. W przypadku

powstania lub wyganiêcia obowi¹zku uiszczenia op³aty w
ci¹gu roku podatkowego, op³atê zmniejsza siê proporcjonalnie do liczby miesiêcy, w których istnia³ obowi¹zek jej zap³aty.
2. Obowi¹zek uiszczenia op³aty powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³y okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku i
wygasa z up³ywem miesi¹ca, w którym usta³y okolicznoci
uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
§5. 1. Wp³aty op³aty mo¿na dokonywaæ bezporednio na
konto Urzêdu Gminy Lisków.
2. Pobór op³aty mo¿e odbywaæ siê równie¿ w drodze
inkasa. Inkasentami op³aty we wsiach s¹ so³tysi.
§6. Pobrane w danym miesi¹cu op³aty powinny byæ przez
inkasenta przekazane do Urzêdu Gminy do 5 dnia miesi¹ca
nastêpnego.
§7. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso op³aty od posiadania psów w wysokoci 10% od kwoty zainkasowanej
i wp³aconej organowi podatkowemu.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§9. Traci moc uchwa³a Nr III/13/2006 Rady Gminy Lisków
z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania
psów.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do op³aty od posiadania psów
od dnia 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
() Aleksander Tomalak
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Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z
17.12.1992),

Poz. 4408, 4409

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowania niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz.
WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie  z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej
 dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym
Unii Europejskiej  wydanie specjalne.

4409
UCHWA£A Nr XI/79/2007
Rady Gminy Lisków
z dnia 15 listopada 2007 roku
w sprawie inkasa podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)
w zwi¹zku z art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825;
z 2007 r. Nr 109, poz. 747), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych1 (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245,
poz. 1775) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002
r. o podatku lenym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 200, poz. 1682,
Nr 216, poz.1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz.
1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 8,
poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199;
z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590,
Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007
r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1. Uchwa³¹ niniejsz¹ Rada Gminy w Liskowie:
1) zarz¹dza pobór podatku rolnego, podatku lenego
i podatku od nieruchomoci od osób fizycznych w drodze
inkasa;

2) okrela inkasentów w/w podatków;
3) okrela termin p³atnoci dla inkasentów;
4) wprowadza i okrela wynagrodzenie dla inkasentów.
§2. Zarz¹dza siê na terenie Gminy Lisków pobór podatku
rolnego, podatku lenego i podatku od nieruchomoci od
osób fizycznych w drodze inkasa.
§3. Inkaso podatków rolnego, lenego i od nieruchomoci
powierza siê so³tysom wsi gminy Lisków.
§4. Pobrane w danym miesi¹cu podatki powinny byæ
przez inkasenta wp³acone na rachunek lub w kasie Urzêdu
Gminy w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym wp³ata
podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nast¹piæ.
§5. 1. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci
4% od sumy zainkasowanych i przekazanych do Urzêdu
Gminy w Liskowie podatków pobranych we wsiach Gminy
Lisków.
2. Wynagrodzenie osób, o których mowa w pkt 2
w poszczególnym kwartale nie mo¿e byæ ni¿sze ni¿ 10 z³.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lisków.
§7. Traci moc Uchwa³a Nr III/15/2006 Rady Gminy
Lisków z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie poboru
podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego w drodze inkasa
oraz okrelenia inkasentów i wynagrodzenia za
inkaso.
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§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

rych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z
17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w
sprawie pobierania op³at za u¿ytkowania niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz.
WE L 187 z 20.07.1999).

Przewodnicz¹cy Rady
() Aleksander Tomalak
1
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Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektó-

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

4410
UCHWA£A Nr XIV/80/2007 RADY MIASTA LUBOÑ
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
175, poz. 1457 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; zm.
Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828
i Nr 251, poz. 1847) Rada Miasta Luboñ uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie Miasta Luboñ:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 z³ od 1m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych  2,95 z³ od 1 ha
powierzchni,

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,24 z³ od 1 m2
powierzchni;
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,51 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na
prowadzenie
dzia³alnoci
gospodarczej
 18,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym  8,16 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,41 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  4,80 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej od budowli  2% ich wartoci
okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 196

Poz. 4410, 4411

— 20405 —

1) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby transportu
zbiorowego i us³ug komunalnych oraz pomocy spo³ecznej,
2) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby zapewnienia bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz ochrony
przeciwpo¿arowej, z wyj¹tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
3) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby kultury
fizycznej i sportu, z wyj¹tkiem wykorzystywanych do
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,

4) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby dzia³alnoci kulturalnej, z wyj¹tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i dotyczy roku podatkowego 2008.
Przewodnicz¹cy Rady
() Ryszard Olszewski

4111
UCHWA£A Nr XIV/81/2007 RADY MIASTA LUBOÑ
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 175, poz. 1457 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 10 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844; zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) Rada Miasta Luboñ
uchwala, co nastêpuje:
§1. Stawki podatku od rodków transportowych na
terenie Miasta Luboñ wynosz¹:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 t i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego do
dnia 31 grudnia 2001 r.:
a) powy¿ej 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie

- 654 z³

b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie

- 982 z³

c) powy¿ej 9 t a poni¿ej 12 t

 1.179 z³

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej powy¿ej 3,5 t i poni¿ej 12 t, wyprodukowanego
po dniu 31 grudnia 2001 r.:
a) powy¿ej 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie

- 633 z³

b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie

- 949 z³

c) powy¿ej 9 t a poni¿ej 12 t

 1.134 z³

3) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t  w zale¿noci od
liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe okrela Za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5
t i poni¿ej 12 t, wyprodukowanego do dnia 31 grudnia
2001 r.:
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie

- 763 z³

b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie

- 873 z³

c) powy¿ej 9 t a poni¿ej 12 t

- 982 z³

5) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 t i poni¿ej 12 t, wyprodukowanego po dniu
31 grudnia 2001 r.:
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie

- 753 z³

b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie

- 840 z³

c) powy¿ej 9 t a poni¿ej 12 t

- 939 z³

6) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów rów-
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nej lub wy¿szej ni¿ 12 t, stawki podatkowe okrela Za³¹cznik Nr 2 niniejszej uchwa³y;
7) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
od 7 t i poni¿ej 12 t, wyprodukowanej do dnia 31 grudnia
2001 r.:
a) od 7 t do 10 t

- 654 z³

b) powy¿ej 10 t a poni¿ej 12 t

- 763 z³

8) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
od 7 t i poni¿ej 12 t, wyprodukowanej po dniu 31 grudnia
2001 r.:
a) od 7 t do 10 t

- 633 z³

b) powy¿ej 10 t a poni¿ej 12 t

- 730 z³

9) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 t, stawki podatkowe okrela Za³¹cznik Nr 3
do niniejszej uchwa³y;

10) od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2001
r.  w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 20 miejsc

 1.418 z³

b) powy¿ej 20 miejsc do 29 miejsc

 1.527 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

 1.745 z³

11) od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2001
r.  w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 20 miejsc

 1.309 z³

b) powy¿ej 20 miejsc do 29 miejsc

 1.418 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

- 1.581 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i dotyczy roku podatkowego 2008.
Przewodnicz¹cy Rady
() Ryszard Olszewski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y nr XIV/81/2007
Rady Miasta Luboñ
z dnia 15 listopada 2007 r.

W SPRAWIE PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH NA ROK 2008.
/
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XIV/81/2007
Rady Miasta Luboñ
z dnia 15 listopada 2007 r.

W SPRAWIE PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH NA ROK 2008.
/
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XIV/81/2007
Rady Miasta Luboñ
z dnia 15 listopada 2007 r.

W SPRAWIE PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH NA ROK 2008.
/
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4412
UCHWA£A Nr XIV/82/2007 RADY MIASTA LUBOÑ
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie op³aty targowej na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 175, poz. 1457 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 15
i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844; zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199;
Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) Rada Miasta
Luboñ uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê na terenie Miasta Luboñ nastêpuj¹ce
wysokoci dziennej stawki op³aty targowej:
a) przy sprzeda¿y bezporednio z p³yty targowiska oraz
z obiektów i urz¹dzeñ w³asnych kupca (sprzedaj¹cego),
np. stolika, koszyka, pojemnika, za ka¿dy m2 zajêtej
powierzchni handlowej  3,50 z³,

b) przy sprzeda¿y na straganach nie zwi¹zanych trwale
z gruntem, znajduj¹cych siê na targowisku, za ka¿dy m2
zajmowanej powierzchni handlowej  3,00 z³.
2. Zakres pojêcia powierzchni handlowej obejmuje
teren zajêty zarówno pod ekspozycjê towarów, jak i pod
bezporedni¹ ich sprzeda¿.
§2. 1. Op³aty targowe s¹ pobierane w drodze inkasa
w dniu, w którym dokonywana jest sprzeda¿.
2. Upowa¿nionym do poboru op³at targowych jest
inkasent Aleksander Popko, a na placu handlowym Ryneczek - Jan Piskorz i Robert £ukaszewicz.
3. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 6% pobranych przez
inkasenta kwot op³at targowych.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i dotyczy roku podatkowego 2008.
Przewodnicz¹cy Rady
() Ryszard Olszewski
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4413
UCHWA£A Nr XIV/83/2007 RADY MIASTA LUBOÑ
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów
wymiaru podatku rolnego na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175,
poz. 1457 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143,
poz. 199 i Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz.
1825 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747) Rada Miasta Luboñ
uchwala, co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta dla celów wymiaru podatku rolnego og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2007 r. w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2007 r. (M.P. Nr 77, poz. 831) z kwoty 58,29 z³ za
1 q do kwoty 40,80 z³ za 1 q.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i dotyczy roku podatkowego 2007.
Przewodnicz¹cy Rady
() Ryszard Olszewski

4414
UCHWA£A Nr XIV/84/2007 RADY MIASTA LUBOÑ
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie op³aty od posiadania psów na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
175, poz. 1457 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 18a ust. 1
i art. 19 pkt 1, lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844; zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199;
Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 ) Rada Miasta
Luboñ uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwa³¹ niniejsz¹ wprowadza siê na terenie Miasta
Luboñ op³atê od posiadania psów.
§2. Okrela siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³aty od posiadania psów:
a) od jednego psa 

23,00 z³,

b) od drugiego i ka¿dego nastêpnego psa - po 38,00 z³.
§3. 1. Op³ata od posiadania psów p³atna jest bez wezwania
do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowi¹zku podatkowego w ci¹gu roku - w terminie 14
dnia od dnia powstania obowi¹zku podatkowego. W przypadku powstania lub wyganiêcia obowi¹zku podatkowego
w ci¹gu roku podatkowego op³atê ustala siê proporcjonalnie
do liczby miesiêcy, w których istnia³ obowi¹zek podatkowy.
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2. Obowi¹zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³y
okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku
i wygasa z up³ywem miesi¹ca, w którym usta³y okolicznoci
uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
§4. 1. Wp³aty mo¿na dokonywaæ na konto Urzêdu Miasta
Luboñ.

Poz. 4414, 4415

§5. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso op³aty od posiadania psów w wysokoci 10% od zainkasowanej kwoty przez
inkasentów.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i dotyczy roku podatkowego 2008.

2. Pobór op³aty mo¿e odbywaæ siê równie¿ w drodze
inkasa za porednictwem inkasentów Izabeli Szefer i £ukasza
Mia³kasa.

Przewodnicz¹cy Rady
() Ryszard Olszewski

4415
UCHWA£A Nr XIV/85/2007 RADY MIASTA LUBOÑ
z dnia 15 listopada 2007r.
w sprawie zmiany wzorów formularzy dotycz¹cych podmiotu
i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844; zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199;
Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) Rada Miasta
Luboñ uchwala, co nastêpuje:
§1. W uchwale nr XLII/208/05 Rady Miasta Luboñ z dnia
8 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów formularzy dotycz¹cych
podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomoci dokonuje siê zmiany za³¹czników Nr 1 i 2, które
otrzymuj¹ brzmienie zgodne z za³¹cznikami Nr 1 i 2 do
niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Luboñ.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Ryszard Olszewski
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4416
UCHWA£A Nr X/49/2007 RADY GMINY RYCHTAL
z dnia 15 listopada 2007 roku
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z
2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), oraz art. 5, ust.
1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jedno. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz.
844 z pón. zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala , co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci
w wysokoci:
1) od gruntów:

c) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym, 8,86 z³
d) od budynków zajêtych na dzia³alnoæ gospodarcz¹
polegaj¹c¹ na udzielaniu wiadczeñ zdrowotnych 3,84
z³
e) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków
lub ich czêci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego 5,00 z³

a) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków 0,66 z³

3) od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

b) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, 3,74 z³

§2. Traci moc uchwa³a Nr II/5/2006 Rady Gminy Rychtal
z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci.

c) od 1 m2 powierzchni pozosta³ych gruntów, w tym
zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 0,25 z³

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rychtal.

2) od budynków lub ich czêci:
a) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,56 z³
m2

b) od 1
powierzchni u¿ytkowej budynków zwi¹zanych
z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od
czêci budynków mieszkalnych zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 16,00 z³

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Rychtalu
() Adam Bakalarz
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4417
UCHWA£A Nr X/50/2007 RADY GMINY RYCHTAL
z dnia 15 listopada 2007 roku.
w sprawie ustalenia op³aty targowej
Na podstawie art. 18 , ust. 2, pkt 8 , ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz.U. Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 15 ust. 1, art.
19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§2. Pobór op³aty nastêpuje w drodze inkasa przez Urzêdu
Gminy w Rychtalu.

§1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób
fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y na
targowiskach w nastêpuj¹cych wysokociach:

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2008 roku.

§3. Traci moc Uchwa³a Nr II/8/2002 z dnia 9 grudnia 2002
roku w sprawie ustalenia op³aty targowej.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rychtal.

1) od sprzeda¿y p³odów rolnych w³asnej produkcji - 5,00 z³

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Rychtalu
() Adam Bakalarz

2) od sprzeda¿y pozosta³ych towarów - 10,00 z³

4418
UCHWA£A Nr X/51/2007 RADY GMINY RYCHTAL
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie op³aty od posiadania psów
Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) w
zwi¹zku z art. 1 pkt 14 i pkt 15 ustawy z dnia 7 grudnia 2006
r. o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 249, poz. 1828)
oraz art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³oszeniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z
2007 r. Nr 68, poz. 449)
§1. 1. Wprowadza siê na terenie gminy op³atê od posiadania psa.

2. Ustala siê roczn¹ stawkê op³aty od posiadania psów w
kwocie 20 z³ od jednego psa.
§2. Op³atê pobiera siê w po³owie jego wysokoci ustalonej w §1, je¿eli osoba fizyczna wesz³a w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§3. Op³ata p³atna jest bez wezwania do 15 wrzenia
ka¿dego roku podatkowego lub w ci¹gu 14 dni od dnia
posiadania psa.
§4. Zarz¹dza siê pobór op³at od posiadania psów w
drodze inkasa i wyznacza siê so³tysów poszczególnych wsi w
celu poboru op³at. Ustala siê wynagrodzenie w wysokoci
5.00 z³ od jednego psa , za którego zosta³a pobrana op³ata.
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§5. Traci moc uchwa³a nr II/6/2002 z dnia 9 grudnia 2002
roku w sprawie podatku od posiadania psów.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rychtal.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Rychtalu
() Adam Bakalarz

4419
UCHWA£A Nr X/52/2007 RADY GMINY RYCHTAL
z dnia 15 listopada 2007 roku.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej za
podstawê obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy, na 2008 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2 , pkt 8, ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst
jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 136, poz. 969 z pón. zm.) Rada
Gminy Rychtal uchwala, co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê na obszarze Gminy Rychtal redni¹ cenê
skupu ¿yta za pierwsze trzy kwarta³y 2007 r. ustalon¹ na
podstawie komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, og³oszonego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczpospolitej
Polskiej Monitor Polski nr 77 z dnia 23.10.2007 r. pod poz.

831 do kwoty 45,00 z³ za 1 q dla potrzeb obliczenia podatku
rolnego na 2008 rok.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rychtal.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Rychtalu
() Adam Bakalarz
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4420
UCHWA£A Nr X/54/2007 RADY GMINY RYCHTAL
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci, budowle oraz grunty zajête na:
1) dzia³alnoæ charytatywn¹,

6) urz¹dzenia, budynki i budowle zwi¹zane z zaopatrzeniem
wsi w wodê,
7) urz¹dzenia, budynki i budowle zwi¹zane z odprowadzaniem i oczyszczaniem cieków.
§2. Traci moc uchwa³a Nr II/8/2006 Rady Gminy Rychtal
z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnieñ i ulg podatkowych.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rychtal.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2008 roku.

2) dzia³alnoæ kulturaln¹,
3) dzia³alnoæ sportow¹ i rekreacyjn¹,
4) dzia³alnoæ spo³eczno-polityczn¹,

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Rychtal
() Adam Bakalarz

5) budynki przeznaczone na cele ochrony przeciwpo¿arowej
za wyj¹tkiem: powierzchni przeznaczonych na dzia³alnoæ
gospodarcz¹ oraz mieszkaln¹,

4421
UCHWA£A Nr XII/56/07 RADY GMINY BRODNICA
dnia 20 listopada 2007 roku
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie Gminy Brodnica na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 5 ust. 1, art.
7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 121,
poz. 844 ze zm.) w zwi¹zku z Obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie wysokoci
górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M. P. Nr 47, poz. 557), Rada Gminy Brodnica uchwala, co
nastêpuje:

§1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
nieruchomoci na terenie Gminy Brodnica:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci - 0,53 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej - 17,24 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,06 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ
zdrowotnych - 3,28 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 5,30
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
6) od budowli - 2% ich wartoci,
7) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,63 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,38 z³ od 1 ha powierzchni,

ganizacje po¿ytku publicznego - 0,15 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki i
grunty s³u¿¹ce realizacji zadañ w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej, pomocy spo³ecznej i kultury z wyj¹tkiem wykorzystywanych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Brodnica.
§4. Traci moc uchwa³a Nr II/6/2006 Rady Gminy Brodnica
z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci na terenie Gminy Brodnica
na 2007 rok.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomoci
nale¿nego za 2008 rok.
§6. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Brodnica do poinformowania o treci uchwa³y poprzez jej rozplakatowanie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Brodnica
() mgr in¿. Roman Purczyñski

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez or-

4422
UCHWA£A Nr XII/57/07 RADY GMINY BRODNICA
z dnia 20 listopada 2007 roku
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych na terenie Gminy Brodnica na 2008 rok
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i art.
12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844 ze zm.) w zwi¹zku z Obwieszczeniem Ministra Finansów
z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i op³at lokalnych w 2008 r. (M. P. Nr 47,
poz. 557), Rada Gminy Brodnica uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

612,00 z³

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

1.021,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.224,00 z³
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2. od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej:

b) równej lub wy¿szej ni¿ 20 ton i mniejszej ni¿ 31 ton
- o liczbie osi - dwie
- o liczbie osi - trzy

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
- o liczbie osi - dwie

595,00 z³

- o liczbie osi - trzy

266,00 z³

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

708,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton
- o liczbie osi  dwie
- o liczbie osi - trzy
- o liczbie osi - cztery i wiêcej

595,00 z³

- o liczbie osi - trzy

1.088,00 z³

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.776,00 z³

3. od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

1.345,00 z³

- o liczbie osi - trzy

544,00 z³

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

717,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton
- o liczbie osi - dwie

1.345,00 z³

- o liczbie osi - trzy

1.693,00 z³

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.118,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton
- o liczbie osi - dwie

1.345,00 z³

- o liczbie osi - trzy

1.693,00 z³

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

2.585,00 z³

4. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton

612,00 z³

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

1.021,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.224,00 z³

5. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 20 ton
- o liczbie osi - dwie
- o liczbie osi - trzy

285,00 z³
1.338,00 z³

- o liczbie osi  dwie

1.517,00 z³

- o liczbie osi - trzy

1.338,00 z³

- o liczbie osi - dwie

1.517,00 z³

- o liczbie osi - trzy

1.851,00 z³

6. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 20 ton
- o liczbie osi - dwie
- o liczbie osi - trzy

516,00 z³
1.851,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 20 ton i mniejszej ni¿ 31 ton
- o liczbie osi - dwie

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie

1.338,00 z³

d) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton

1.088,00 z³
717,00 z³

603,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton mniejszej ni¿ 40 ton

595,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton
- o liczbie osi - dwie
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- o liczbie osi - trzy

988,00 z³
1.851,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton mniejszej ni¿ 40 ton
- o liczbie osi - dwie

1.996,00 z³

- o liczbie osi - trzy

1.851,00 z³

d) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton
- o liczbie osi - dwie

2.081,00 z³

- o liczbie osi - trzy

2.583,00 z³

7. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
-

od 7 ton i poni¿ej 12 ton

332,00 z³

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem, uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 20 ton
- o liczbie osi - jedna

190,00 z³

- o liczbie osi - dwie

226,00 z³

- o liczbie osi - trzy

726,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 20 ton i mniejszej ni¿ 33 ton
- o liczbie osi - jedna

344,00 z³

- o liczbie osi - dwie

659,00 z³

- o liczbie osi - trzy

726,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 33 tony i mniejszej ni¿ 38 ton
- o liczbie osi - jedna

344,00 z³
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- o liczbie osi - dwie

914,00 z³

-

powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

1.074,00 z³

- o liczbie osi - trzy

726,00 z³

-

powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.288,00 z³

d) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton
- o liczbie osi - jedna

344,00 z³

- o liczbie osi - dwie

1.236,00 z³

- o liczbie osi - trzy

1.012,00 z³

9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zwieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 20 ton
- o liczbie osi - jedna

344,00 z³

- o liczbie osi - dwie

332,00 z³

- o liczbie osi - trzy

1.012,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 20 ton i mniejszej ni¿ 33 ton
- o liczbie osi - jedna

604,00 z³

- o liczbie osi - dwie

914,00 z³

- o liczbie osi - trzy

1.012,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 33 tony i mniejszej ni¿ 38 ton
- o liczbie osi - jedna

604,00 z³

- o liczbie osi - dwie

1.387,00 z³

- o liczbie osi - trzy

1.012,00 z³

d) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton
- o liczbie osi - jedna

604,00 z³

- o liczbie osi - dwie

1.825,00 z³

- o liczbie osi  trzy

1.375,00 z³

10. od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc

1.428,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.805,00 z³

§2. 1. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 4, 7 i 10
wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
-

powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

-

powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

1.074,00 z³

-

powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.288,00 z³

644,00 z³

b) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 ton i poni¿ej
12 ton:
-
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od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

644,00 z³

c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
-

od 7 ton i poni¿ej 12 ton

349,00 z³

d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
-

mniej ni¿ 30 miejsc

1.503,00 z³

-

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.901,00 z³

2. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 4, 7 i 10
posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i
okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
-

powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

582,00 z³

-

powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

970,00 z³

-

powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.162,00 z³

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

od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

582,00 z³

-

powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

970,00 z³

-

powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.162,00 z³

c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
-

od 7 ton i poni¿ej 12 ton

317,00 z³

d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
-

mniej ni¿ 30 miejsc

1.356,00 z³

-

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.715,00 z³

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Brodnica.
§4. Traci moc uchwa³a Nr II/7/2006 Rady Gminy Brodnica
z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych na terenie Gminy
Brodnica na 2007 rok.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku nale¿nego za rok
2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Brodnica
() mgr in¿. Roman Purczyñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 196

Poz. 4423, 4424
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4423
UCHWA£A Nr XII/58/07 RADY GMINY BRODNICA
z dnia 20 listopada 2007 roku
w sprawie: okrelenia op³aty od posiadania psów na terenie Gminy Brodnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 18a i art. 19 pkt
1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844
ze. zm.), Rada Gminy Brodnica uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwa³¹ niniejsz¹ Rada Gminy Brodnica pocz¹wszy
od dnia 1 stycznia 2008 roku:

§2. Obowi¹zek uiszczenia op³aty powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³y okolicznoci stanowi¹ce podstawê uiszczenia op³aty.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Brodnica.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 roku.

1) wprowadza op³atê od posiadania psów,

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Brodnica
() mgr in¿. Roman Purczyñski

2) okrela wysokoæ rocznej stawki op³aty na 10,00 z³ od
jednego psa z zastosowaniem ustawowych zwolnieñ,
3) okrela termin p³atnoci op³aty od posiadania psów do
dnia 15 marca ka¿dego roku,
4) zarz¹dza pobór op³aty od posiadania psów w drodze
inkasa przez so³tysów.

4424
UCHWA£A Nr XII/59/07 RADY GMINY BRODNICA
z dnia 20 listopada 2007 roku
w sprawie: obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brodnica na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. .o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Gminy Brodnica
uchwala, co nastêpuje:

§1. Og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego z dnia 17 padziernika 2007 r. (M. P. Nr 77,
poz. 831) redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2007 r. stanowi¹c¹ podstawê obliczenia podatku

rolnego na obszarze Gminy Brodnica na 2008 r. obni¿a siê do
kwoty 50,00 z³ za 1q.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Brodnica.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku nale¿nego za rok
2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Brodnica
() mgr in¿. Roman Purczyñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 196

— 20426 —

Poz. 4425

4425
UCHWA£A XIII/66/07 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 5 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w
sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w
podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 47 poz. 557) uchwala
siê co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê na obszarze Gminy Ceków-Kolonia
nastêpuj¹ce stawki:
1. od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ bez wzglêdu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
0,65 z³
budynków od 1 m2 powierzchni b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,74 z³
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,19 z³
2. od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0,42 z³

b) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz od czêci
budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
16,36 z³
c) od 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,86 z³
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 3,80 z³
e) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego od 1m2 powierzchni u¿ytkowej 3,19 z³
3. od budowli wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3-7 - 2%.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ceków-Kolonia.
§3. Uchwa³a podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy Ceków-Kolonia.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Krzysztof Grabowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 196
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4426
UCHWA£A Nr XIII/67/07 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta podstawy do wymiaru podatku rolnego na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591. z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r.
Nr 136 poz. 969 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2007 r. w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2007 r. (M. P. Nr 77, poz. 831) uchwala siê co
nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ceków-Kolonia.
§3. Uchwa³a podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy Ceków-Kolonia.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Krzysztof Grabowski

§1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta za okres trzech kwarta³ów
2007 r. przyjmowanych jako podstawê obliczenia podatku na
obszarze gminy na rok 2008 z kwoty 58,29 z³ do kwoty 38,00
z³ za 1 dt (S³ownie: trzydzieci osiem 00/100).

4427
UCHWA£A XIII/68/07 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci
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 samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó. zm.) oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz .844 ze zm.)
uchwala siê co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê na obszarze Gminy Ceków-Kolonia
zwolnienia z podatku od nieruchomoci:
1. budynki i grunty zajête na potrzeby ochrony przeciwpo¿arowej, za wyj¹tkiem pomieszczeñ wykorzystanych na dzia³alnoæ gospodarcz¹;
2. budynki, grunty i budowle zwi¹zane z zaopatrzeniem
mieszkañców gminy w wodê i odprowadzenie cieków;
3. strychy i piwnice budynków mieszkalnych z wy³¹czeniem
gara¿y oraz pomieszczeñ zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej i mieszkalnej.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ceków-Kolonia.
§3. Uchwa³a podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy Ceków-Kolonia.
§4. Traci moc Uchwa³a Nr II/7/06 Rady Gminy CekówKolonia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnieñ od
podatków od nieruchomoci.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków obowi¹zuj¹cych
od 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Krzysztof Grabowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 196

Poz. 4428
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4428
UCHWA£A Nr XIII/69/07 RADY GMINY W CEKOWIE KOLONII
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006
r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§2. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
1. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie - 640 z³
2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie - 1084 z³
3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t do mniej ni¿ 12 t - 1290 z³

§1. Podatek od rodków transportowych p³atny jest w
dwóch równych ratach w terminie do 15 lutego i 15 wrzenia
2008 r.

/



 





4. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t (czyli od 12 t)
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5. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t do 8 t
w³¹cznie  1.396 z³
5a) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopusz-

czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów powy¿ej 8 t i
poni¿ej 12 t  1.290 z³
6. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 t

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 196
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7. od przyczepy i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹ od 7 t do 10 t w³¹cznie, z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego - 876 z³

z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  1.070 z³
8. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego

7a) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ masê ca³kowit¹ powy¿ej 10 t do poni¿ej 12 t,
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9. od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc - 982 z³
9a) od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30
 1.964 z³.
§3. Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Ceków
Kolonia.

§4. Uchwa³a podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy Ceków Kolonia.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa i obowi¹zuje w roku 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Krzysztof Grabowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 196
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4429
UCHWA£A Nr XIII/73/07 RADY GMINY KOCIELEC
z dnia 20 listopada 2007 roku
w sprawie podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40, ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz.1441, z 2006 roku
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Nr 175, poz. 1457; z 2007
roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy
Kocielec uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
podlegaj¹cych podatkowi w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,50 z³

4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych
lub ich czêci 0,40 z³
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 17,00 z³
6) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,86 z³
7) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3,84 z³
8) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub
ich czêci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 4,40 z³
9) od budowli 2% ich wartoci.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

2) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami zajêtych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne 3,74 z³

§3. Traci moc Uchwa³a Nr II/10/06 Rady Gminy Kocielec
z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od nieruchomoci.

3) od 1 m2 powierzchni pozosta³ych gruntów w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 0,11 z³

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kocielec
() Piotr Dura

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 196
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4430
UCHWA£A Nr XIII/74/07 RADY GMINY KOCIELEC
z dnia 20 listopada 2007 roku
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40, ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007
roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art.
7, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
op³atach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy
Kocielec uchwala co nastêpuje:

rytatywno-opiekuñcz¹, dostarczaniem wody dla celów bytowych i odprowadzania cieków, opieki spo³ecznej oraz rozwojem kultury lokalnej w szczególnoci prowadzonych w ramach wietlic wiejskich, bibliotek i klubów, za wyj¹tkiem
nieruchomoci lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr III/23/06 Rady Gminy Kocielec
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnieñ w podatku
od nieruchomoci.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 roku.

§1. Zwalnia siê z opodatkowania podatkiem od nieruchomoci, budynki, budowle, grunty lub ich czêci s³u¿¹ce do
realizacji zadañ zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpo¿arow¹, cha-

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kocielec
()Piotr Dura

4431
UCHWA£A Nr XIII/75/07 RADY GMINY KOCIELEC
z dnia 20 listopada 2007 roku
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kocielec
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40, ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220,
Dz.U. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, z 2006 roku Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327) oraz art.
6, ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969, Nr
191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007
roku Nr 109, poz. 747) Rada Gminy Kocielec uchwala co
nastêpuje:
§1. Obni¿a siê cenê skupu jednego kwintala ¿yta przyjmowan¹ jako podstawê obliczenia podatku rolnego na terenie
Gminy Kocielec do kwoty 45,00 z³otych.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr II/13/06 Rady Gminy Kocielec
z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie obni¿enia ceny skupu
¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kocielec
() Piotr Dura
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4432
UCHWA£A Nr XIII/76/07 RADY GMINY KOCIELEC
z dnia 20 listopada 2007 roku
w sprawie obni¿enia redniej ceny sprzeda¿y drewna przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku lenego na terenie Gminy Kocielec
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40, ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art.
4, ust. 5 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 roku o podatku
lenym (Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz.
1826, Dz.U. z 2005 roku Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365
i Nr 179, poz. 1484; Dz.U. z 2006 roku Nr 245, poz. 1775, Nr
249 poz. 1825) Rada Gminy Kocielec uchwala co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê sprzeda¿y drewna przyjmowan¹ jako podstawê obliczenia podatku lenego na kwotê
134,00 z³ za 1 m3.
§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§. Traci moc Uchwa³a Nr II/12/06 Rady Gminy Kocielec
z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie obni¿enia redniej ceny
sprzeda¿y drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku lenego na terenie Gminy Kocielec.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kocielec
() Piotr Dura

4433
UCHWA£A Nr XIV/64/2007 RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawê do obliczenia podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6 b ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z pón. zm.) Rada Gminy Mycielin uchwala, co
nastêpuje:
§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ jako
podstawê do obliczenia podatku rolnego na rok 2008 okrelonego w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 padziernika 2007
roku w sprawie redniej ceny ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów w 2007 roku (M. P. Nr 77, poz. 831) z kwoty 58,29
za 1 q do kwoty 34,00 z³ za 1 q.

§2. Stawka okrelona w §1 jest podstaw¹ do naliczenia
podatku rolnego na terenie Gminy Mycielin.
§3. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku rolnego w drodze inkasa.
2. Ustala siê inkasentami podatku rolnego so³tysów wsi.
3. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso podatku, o którym
mowa w ust. 1 okrela uchwa³a Nr XXXIX/169/2005 z dnia 30
grudnia 2005 r.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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§5. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od 2008 roku.

Poz. 4433, 4434

2. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Mycielin
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Mycielin
() Miros³aw Skalski

4434
UCHWA£A Nr XVI/65/2007 RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pón.
zm.) Rada Gminy Mycielin uchwala, co nastêpuje:
§1. Z podatku rolnego zwalnia siê grunty po³o¿one na
terenie Gminy Mycielin zajête na potrzeby ochrony przeciwpo¿arowej.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od 2008 roku.
2. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Mycielin
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Mycielin
() Miros³aw Skalski
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4435
UCHWALA Nr XIV/66/2007 RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 21 listopada 2007 roku
w sprawie podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) oraz na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust.
12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z pón. zm.) Rada
Gminy Mycielin uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci po³o¿onych na terenie Gminy Mycielin w wysokoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,54 z³
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,65 z³
c) pozosta³ych - od 1 m2 powierzchni w tym: zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 0,08 z³
2) od budynków lub ich czêci:
2

a) mieszkalnych - od 1m powierzchni u¿ytkowej 0,20 z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej 15,00 z³

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 8,50 z³
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 3,70 z³
e) pozosta³ych - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej w tym:
zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego 3,40 z³
3) od budowli - 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - 2%
§2. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci w
drodze inkasa.
2. Ustala siê inkasentami podatku od nieruchomoci
so³tysów wsi.
3. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso podatku, o którym
mowa w ust. 1 okrela uchwa³a Nr XXXIX/169/2005 z dnia 30
grudnia 2005 r.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od 2008 roku.
2. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Mycielin
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Mycielin
() Miros³aw Skalski
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4436
UCHWA£A Nr XIV/67/2007 RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006
r. Nr 121, poz. 844 z pón. zm.) Rada Gminy Mycielin uchwala,
co nastêpuje:
§1. 1. Z podatku od nieruchomoci po³o¿onych na terenie
Gminy Mycielin zwalnia siê budynki zajête na potrzeby mieszkaniowe.
2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci po³o¿one na
terenie Gminy Mycielin budynki, grunty oraz budowle zajête
na potrzeby:

2) zwi¹zane z zaopatrzeniem mieszkañców Gminy w wodê,
3) zwi¹zane z dzia³alnoci¹ instytucji kultury i pomocy spo³ecznej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od 2008 roku.
2. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Mycielin
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Mycielin
() Miros³aw Skalski

1) ochrony przeciwpo¿arowej za wyj¹tkiem pomieszczeñ
wykorzystywanych na dzia³alnoæ gospodarcz¹,

4437
UCHWA£A Nr XIV/68/2007 RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 21 listopada 2007 r.
sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z pón. zm.) Rada Gminy Mycielin uchwala, co
nastêpuje:
§1. Roczne stawki podatku od rodków transportowych
na terenie Gminy Mycielin wynosz¹:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:

a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

540 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

850 z³

c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton

1.100 z³

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton - w zale¿noci od liczby
osi, dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia, stawki podatkowe okrela za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y,
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3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 9 ton w³¹cznie

6) od przyczepy lub 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 - stawki podatkowe okrela za³¹cznik Nr 3 do
niniejszej uchwa³y,

950 z³

b) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton

1.100 z³

7) od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:

4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton - stawki okrela za³¹cznik Nr 2 do niniejszej
uchwa³y,

600 z³

b) powy¿ej 10 ton, a poni¿ej 12 ton

800 z³

1.230 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.400 z³

§2. Zwalnia siê od podatku rodki transportowe wykorzystywane do przewozu dzieci i m³odzie¿y do szkó³ na terenie
Gminy Mycielin.

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

a) mniejszej ni¿ 30 miejsc

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od 2008 roku.
2. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Mycielin
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Mycielin
() Miros³aw Skalski

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIV/68/2007
Rady Gminy Mycielin
z dnia 21 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 PKT 2 UCHWA£Y
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XIV/68/2007
Rady Gminy Mycielin
z dnia 21 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 PKT 4 UCHWA£Y
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XIV/68/2007
Rady Gminy Mycielin
z dnia 21 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 PKT 6 UCHWA£Y
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4438
UCHWA£A Nr XIII/93/07 RADY GMINY PRZEMÊT
z dnia 22 listopada 2007 roku
w sprawie: upowa¿nienia Zarz¹du Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra do za³atwienia
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, powierzonych Zwi¹zkowi
Na podstawie art. 39 ust. 4 oraz art. 64 ust. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 roku, Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XXVII/143/2000 Rady Gminy Przemêt
z dnia 28 czerwca 2000 roku o przyst¹pieniu do Zwi¹zku
Miêdzygminnego Obra maj¹cego na celu wspóln¹ gospodarkê odpadami uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Z dniem 1 stycznia 2008 roku upowa¿nia siê Zarz¹d
Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej powierzonych

Zwi¹zkowi na podstawie Uchwa³y Nr XXVII/143/2000 Rady
Gminy Przemêt z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie
przyst¹pienia do Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra, maj¹cego na celu wspóln¹ gospodarkê odpadami.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Przemêt.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Przemêt
() Zenon Klecha

4439
UCHWA£A Nr 77/07 RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami), art.
10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz.844 z
póniejszymi zmianami) Rada Gminy Opatówek uchwala, co
nastêpuje:
§1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:

1. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie:
480,00 z³
2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie:
586,00 z³
3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t i poni¿ej 12 t:
800,00 z³
4. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 12 t:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 196

/



 



Poz. 4439

— 20439 —









6
2 

1







0















 








,













'



7



























































































































































































&



 



5. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t i poni¿ej
12 t: 938,00 z³
/



 















6. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 t:
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7. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t i poni¿ej 12
t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego: 332,00
z³

8. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
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9. od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc do siedzenia: 748,00
z³

§3. Uchwa³ê og³asza siê poprzez wywieszenie na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Opatówek.

10. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub
wy¿szej ni¿ 30: 1654,00 z³.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 roku.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Opatówek.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Opatówek
() mgr Andrzej Michalski
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4440
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE
z dnia 3 grudnia 2007 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Ostrorogu
przeprowadzonych w dniu 2 grudnia 2007 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547,
z pón. zm.) Komisarz Wyborczy w Pile podaje do publicznej
wiadomoci wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Miejskiej w Ostrorogu przeprowadzonych w dniu 2 grudnia
2007 r.
I. A. Wybory przeprowadzono w 1 okrêgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego sporód 1 kandydata zg³oszonego na 1 licie kandydatów.

C. Wybrano 1 radnego.
II. A. G³osowania w jednomandatowym okrêgu wyborczym
nr 2 nie przeprowadzono, poniewa¿ liczba zarejestrowanych kandydatów by³a równa liczbie mandatów w okrêgu.
III. Wyniki wyborów:
1. Radnym zosta³ wybrany:
z listy nr 1 KWW JERZEGO POSPIESZNEGO
POSPIESZNY Jerzy Jan
2. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.
Komisarz Wyborczy w Pile
() Maria Trzebna
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