Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

b) wy¿szej ni¿ 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton, niezale¿nie od nacisku na siod³o ci¹gnika

1.442,00 z³

546,00 z³

c) wy¿szej ni¿ 9 ton, a mniejszej ni¿ 12 ton - 660,00 z³
2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton, niezale¿nie od nacisku na siod³o ci¹gnika
 1.538,00 z³

3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdami silnikowymi posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 i poni¿ej
12 ton 428,00 z³
4. Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:

3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdami silnikowymi posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 i poni¿ej
12 ton - 498,00 z³
4. Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
974,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 

1.390,00 z³

§3. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 3, 5 i 7 wyprodukowanych po 2000 r., stawki wynosz¹:

a) mniej ni¿ 30 miejsc -

780,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 

1.190,00 z³

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Konina.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 roku.

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

436,00 z³

c) wy¿szej ni¿ 9 ton, a mniejszej ni¿ 12 ton - 569,00 z³

- 420,00 z³

b) wy¿szej ni¿ 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

a) mniej ni¿ 30 miejsc -
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- 360,00 z³

4552
UCHWA£A Nr 187 RADY MIASTA KONINA
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty od posiadania psów
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 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 18
a, art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844
ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê roczn¹ op³atê od posiadania psów w
wysokoci 30,00 z³ od ka¿dego psa.
§2. Op³ata p³atna jest bez wezwania do koñca miesi¹ca
kwietnia ka¿dego roku lub w ci¹gu dwóch tygodni od dnia
nabycia psa, na rachunek Urzêdu Miejskiego w Koninie.

§3. Op³atê pobiera siê w po³owie wysokoci je¿eli osoba
wesz³a w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Konina.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Konina
() Wies³aw Steinke

