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4532
UCHWA£A Nr X/67/2007 RADY GMINY KAMIENIEC
z dnia 8 listopada 2007 r.
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 (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 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) art. 10 ust. 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199),

w zwi¹zku z art. 1 pkt 9 i art. 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2006
r. o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. Nr 249 poz.
1828) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Kamieniec w
2008 r.
1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej
pojazdu powy¿ej 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
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2. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej
pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
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3. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5
tony i poni¿ej 12 ton: 1.100,00 z³

/



 

4. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych 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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5. 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 900,00 z³
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6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczalna 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 autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
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§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
§3. Traci moc uchwa³a Nr II/10/2006 Rady Gminy Kamieniec z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek
podatku od rodków transportowych.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie z
dniem 1.01.2008 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Andrzej Stamierowski

4533
UCHWA£A Nr X/68/2007 RADY GMINY KAMIENIEC
z dnia 8 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieniec na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zmianami) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz.
969, ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ jako
podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kamieniec do kwoty 42,00 z³ za 1 q.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1.01.2008 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Andrzej Stamierowski
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Poz. 4534, 4535

4534
UCHWA£A Nr XVI/88/07 RADY GMINY KAMIERZ
z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie wprowadzenia 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 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 2005r. 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. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(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 Kamierz uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) grunty i budynki lub ich czêci, wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpo¿arowej,
2) grunty i budynki lub ich czêci zajête na wiadczenie us³ug
w zakresie opieki spo³ecznej,
3) grunty i budynki lub ich czêci wykorzystywane przez
gminne instytucje kultury i wietlice wiejskie,

5) gminne budynki, budowle i zajête pod nie grunty zwi¹zane
z pozyskiwaniem i dystrybucj¹ wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem cieków,
6) gminne grunty i budynki wykorzystywane na cele sportowe i rekreacyjne oraz k¹pieliska ogólnodostêpne.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie dotycz¹
gruntów i budynków lub ich czêci wykorzystywanych na
potrzeby prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kamierz.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XXVI/178/04 Rady Gminy Kamierz z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia
zwolnieñ od podatku od nieruchomoci (Dz.U. Woj. Wlkp. z
2004 r. Nr 179, poz. 3933).
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2008
roku.

4) piwnice i strychy budynków mieszkalnych,

Przewodnicz¹cy Rady
() Grzegorz Reinholz

4535
UCHWA£A Nr XV/90/2007 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia stawek w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada
Miejska Rydzyny uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w
wysokoci:
1) a) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,61
z³.
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b) od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,74 z³.
c) od gruntów pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2
powierzchni 0,15 z³.
2) od budynków lub ich czêci
a) mieszkalnych od 1

m2

powierzchni u¿ytkowej - 0,55 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 17,00 z³.
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 8,10 z³.

Poz. 4535, 4536

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego oraz organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 5,66 z³.
3) 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. Traci moc Uchwa³a Nr XXX/225/2005 Rady Miejskiej
Rydzyny z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie: okrelenia
stawek w podatku od nieruchomoci.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§4. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od opublikowania z moc¹ od dnia 1 stycznia
2008 roku.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rydzyny
() Stefan Szmania

4536
UCHWA£A Nr XV/91/2007 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie podatku rolnego

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 136 poz. 969
ze zmianami) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z
2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Rydzyny
uchwala, co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2007 roku w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2007 roku (Monitor Polski z 2007 r., Nr 77, poz. 831)
z kwoty 58,29 z³ za 1q do kwoty 51,00 z³ za 1q.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§3. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od opublikowania z moc¹ od dnia 1 stycznia
2008 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rydzyny
() Stefan Szmania
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4537
UCHWA£A Nr XII/74/2007 RADY GMINY PÊPOWO
z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta do 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 ze zm.) 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 z pón. zmianami) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2007 w sprawie

redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 r. (Mon. Pol. z 23 padziernika 2007 r. Nr 77, poz.
831) z kwoty 58,29 z³ za 1 q do kwoty 36 z³ za 1 q.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Kazimierz Zaremba

4538
UCHWA£A Nr XIII/71/07 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci na 2008 r.
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.) oraz art. 5 ust. 1 i 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 ze
zm.) Rada Miejska w Lwówku uchwala, co nastêpuje:

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,16 z³ od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - 0,59 z³ od l m2 powierzchni u¿ytkowej,

§1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku
od nieruchomoci obowi¹zuj¹cych na terenie gminy Lwówek
w nastêpuj¹cych wysokociach:
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,

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 16,61 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,
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e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 4,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lwówku
() Tadeusz Kachel

3) od budowli - 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci od
osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Inkasentami podatku we wsiach s¹ so³tysi, a w miecie
podatek nale¿y wp³acaæ na rachunek bankowy Urzêdu Miasta
i Gminy Lwówek.
3. Uchwa³a Nr VIII/44/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia
30 maja 2007 r. w sprawie zarz¹dzenia poboru podatku
rolnego, lenego i od nieruchomoci od osób fizycznych
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso wskazuje inkasentów oraz
okrela wysokoæ wynagrodzenia za inkaso.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

Poz. 4538, 4539

1 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),
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.

4539
UCHWA£A Nr XIII/72/07 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 20 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 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 zm.) Rada Miejska
w Lwówku uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) grunty, budowle i budynki lub ich czêci zajête na realizacjê zadañ z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej,
2) grunty, budowle i budynki lub ich czêci zajête na potrzeby
spo³eczno - kulturalne, sportowe i sportowo - rekreacyjne,

3) grunty, budowle i budynki lub ich czêci bezporednio
zwi¹zane z procesem poboru, uzdatniania i dostarczania
wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem cieków.
2. Zwolnienia okrelone w ust. 1 nie obejmuj¹ gruntów,
budowli i budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lwówku
() Tadeusz Kachel
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4540
UCHWA£A Nr XIII/73/07 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawê obliczania podatku rolnego
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.) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Miejska
w Lwówku uchwala, co nastêpuje:
§1. redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2007 r. okrelon¹ 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 44, poz. 520) obni¿a siê do
celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 58,29 z³ za 1 q do
kwoty 36,00 z³ za 1 q.

2. Inkasentami podatku we wsiach s¹ so³tysi, a w miecie
podatek nale¿y wp³acaæ na rachunek bankowy Urzêdu Miasta
i Gminy Lwówek.
3. Uchwa³a Nr VIII/44/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia
30 maja 2007 r. w sprawie zarz¹dzenia poboru podatku
rolnego, lenego i od nieruchomoci od osób fizycznych
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso wskazuje inkasentów oraz
okrela wysokoæ wynagrodzenia za inkaso.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.

§2. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lwówku
() Tadeusz Kachel

4541
UCHWA£A Nr XIII/74/07 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 20 listopada 2007 r.
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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust.
4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze
zm.) Rada Miejska w Lwówku uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych

1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanych do 31 grudnia 2003 r.:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 427 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

673 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton -

942 z³
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2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanych od 1 stycznia 2004 r.:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 384 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

606 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton -

848 z³

3) od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w art. 8 pkt
2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton,
w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia wed³ug stawek okrelonych
w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton wyprodukowanych do 31 grudnia 2003 r.:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

1.099 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

1.256 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton -

1.411 z³

5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton wyprodukowanych od 1 stycznia 2004 r.:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

Poz. 4541
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989 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

1.130 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton -

1.270 z³

6) od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej
lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia
wed³ug stawek okrelonych w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej
uchwa³y:
7) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton wyprodukowanych do 31 grudnia 2003 r. z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego - 407 z³
8) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton wyprodukowanych od 1 stycznia 2004 r. z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego - 366 z³
9) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych, 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, wed³ug stawek okrelonych w za³¹czniku
Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
10) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
wyprodukowanych do 31 grudnia 2003 r.:
a) mniej ni¿ 30 miejsc -

1.011 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

1.765 z³

11) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
wyprodukowanych od 1 stycznia 2004 r.:
a) mniej ni¿ 30 miejsc -

910 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

1.589 z³

§2. Osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej, uiszczaj¹ podatek bez wezwania na rachunek bankowy Urzêdu Miasta i
Gminy Lwówek.
§3. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
autobusy wykorzystywane do przewozu dzieci i m³odzie¿y do
szkó³ i przedszkoli na terenie gminy.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lwówku
() Tadeusz Kachel
1 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),
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.
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIII/74/07
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 20 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY
/
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XIII/74/07
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 20 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY
/
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XIII/74/07
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 20 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY
/



 










































 
















































































































 



4542
UCHWA£A Nr XIII/75/07 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie op³aty od posiadania psów na 2008 r.
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.) oraz art. 18a i art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych1 (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) zarz¹dza siê
co nastêpuje:

5) zarz¹dza pobór op³aty od posiadania psów w drodze
inkasa, okrela inkasentów, terminy p³atnoci dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§2. Stawkê roczn¹ op³aty od posiadania psów ustala siê
w wysokoci 10 z³ od jednego psa.
§3. Od op³aty od posiadania psów zwalnia siê:

§1. Uchwa³¹ niniejsz¹ Rada Miejska w Lwówku:
1) wprowadza na terenie gminy op³atê od posiadania psów;
2) okrela wysokoæ stawki op³aty od posiadania psów;
3) wprowadza inne ni¿ wymienione w ustawie zwolnienia
przedmiotowe od op³aty od posiadania psów;
4) okrela zasady ustalania i poboru oraz terminy p³atnoci
op³aty od posiadania psów;

1) posiadanie szczeni¹t do 3 miesi¹ca ¿ycia;
2) posiadanie psów wziêtych ze schroniska dla bezdomnych
zwierz¹t, przez pierwsze 12 miesiêcy od dnia zabrania psa.
§4. 1. Op³ata od posiadania psów p³atna jest bez wezwania
do dnia 30 czerwca 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
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podatkowego, stawkê roczn¹ zmniejsza siê proporcjonalnie
do liczby miesiêcy, w których nie 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
rachunek bankowy Urzêdu Miasta i Gminy Lwówek.
2. Pobór op³aty mo¿e odbywaæ siê równie¿ w drodze
inkasa. Inkasentami op³aty na wsiach s¹ so³tysi wsi gminy
Lwówek.
§6. Pobrane w danym miesi¹cu op³aty powinny byæ przez
inkasenta wp³acone na rachunek bankowy Urzêdu Miasta i
Gminy Lwówek do 3 dnia miesi¹ca nastêpnego.
§7. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso op³aty od posiadania psów w wysokoci 10% kwoty zainkasowanej i wp³aconej w terminie organowi podatkowemu.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lwówku
() Tadeusz Kachel
1 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),
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.

4543
UCHWALA Nr XI/64/07 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta za 1 q przyjmowanej
jako podstawa do naliczenia podatku rolnego za 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 pón. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 i ust.
9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê na terenia miasta i Gminy Pogorzela redni¹ cenê skupu ¿yta za 1 kwintal przyjmowana jako podstawê
do naliczania podatku rolnego na 2008 rok z kwoty 58,29 z³
za 1 q do kwoty 45,00 z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Pogorzeli.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz Sierszulski
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4544
UCHWALA Nr XI/65/07 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego u¿ytków rolnych,
na których zaprzestano produkcji rolnej - na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata
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 pón. zm.) oraz art. 12 ust. l pkt 7 i ust.
9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7
ustawy o podatku rolnym, przys³uguje przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
1. rolnik winien z³o¿yæ w terminie do dnia 31 marca ka¿dego
roku wniosek, w którym okreli okres, na jaki zamierza
zaprzestaæ produkcji rolnej i na jakim obszarze,

3. grunty, na których zaprzestano produkcji rolnej, musz¹
byæ utrzymane w czarnym ugorze.
§2. Niezachowanie warunków, o których mowa w §1 lub
zbycie gospodarstwa rolnego, powoduje utratê zwolnienia od
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym wyst¹pi³y
okolicznoci powoduj¹ce utratê tego zwolnienia.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Pogorzeli.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz Sierszulski

2. grunty, o których mowa w pkt 1 musz¹ byæ oznakowane
w taki sposób, aby organ kontrolny móg³ sprawdziæ w
czasie kontroli fakt od³ogowania,

4545
UCHWA£A Nr XI/66/07 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia rocznych 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), 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 ze zmianami) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê na terenie Miasta i Gminy Pogorzela nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nieruchomoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewi-

dencji gruntów i budynków 0,46 z³, od 1 m 2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych 3,66 z³, od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 0,11 z³, od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych 0,50 z³, od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
13,34 z³, od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
7,50 z³, od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3,84 z³, od
1 m 2 powierzchni u¿ytkowej,

3) od budowli 2% ich wartoci
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Pogorzeli.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/226/06 Rady Miejskiej
w Pogorzeli z dnia 25 padziernika 2006 r. w sprawie ustalenia
rocznych stawek podatku od nieruchomoci na rok 2007.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

e) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego 3,50 z³, od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz Sierszulski

4546
UCHWA£A Nr XI/67/07 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoci dróg
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), 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) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci drogi po³o¿one na terenie Miasta i Gminy Pogorzela oznaczone w
ewidencji gruntów i budynków symbolem dr, z wyj¹tkiem
zajêtych naprowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Pogorzeli.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz Sierszulski
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UCHWA£A Nr XI/69/07 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie zarz¹dzenia poboru podatków rolnego, lenego, od nieruchomoci i op³aty od posiadania psów w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów tego podatku oraz ustalenia wysokoci ich wynagrodzenia za inkaso
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.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pón. zm.)
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z pón. zm.), art. 6 ust. 12,
art. 19 pkt 2 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 Pogorzeli uchwala, co nastêpuje:

5) Kaczagórka - 5,7%
6) Kromolice - 5,2%
7) £ukaszew - 6,6%
8) Ma³gów - 5,8%
9) Ochla - 5,8%
10) Paradów - 6,0%
11) Wzi¹chów - 5,4%

§1. Zarz¹dza siê pobór od osób fizycznych podatków
rolnego, lenego, od nieruchomoci i op³aty od posiadanych
psów w drodze inkasa.
§2. Na inkasentów wyznacza siê:
1) We wsiach so³tysów,
2) W miecie Pogorzela Pani¹ Fahner Krystynê.
§3. 1. Wysokoæ prowizji za inkaso podatków rolnego,
lenego i od nieruchomoci ustala siê w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) Bu³aków - 5,2%
2) El¿bietków - 5,3%
3) G³uchów - 5,2%

12) Pogorzela - 5,0%
2. Wysokoæ prowizji za inkaso op³aty od posiadania
psów wynosi 20% od zainkasowanej kwoty.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Pogorzela.
§5. Traci moc uchwa³a Nr XXX/179/05 Rady Miejskiej
Pogorzela z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zarz¹dzenia
poboru podatku rolnego, lenego i od nieruchomoci w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tego podatku oraz
ustalenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, lenego i podatku od nieruchomoci.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

4) Gumienice - 5,2%
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz Sierszulski
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4548
UCHWA£A Nr XI/70/07 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dnia 20 listopada 2007 r.
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 pón. zm.) oraz art. 18a ust. 1 i art. 19
pkt 1 lit. f 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 uchwala, co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê na terenie Gminy Pogorzela op³atê od
posiadania psów.
§2. Stawkê roczn¹ op³aty od posiadania psów ustala siê
w wysokoci 20,00 z³ od jednego psa.
§3. 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, stawkê roczn¹ zmniejsza siê proporcjonalnie
do liczby miesiêcy, w którym nie 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.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Pogorzeli.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz Sierszulski

4549
UCHWA£A Nr XXVI/254/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie nadania nazwy dla mostu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku 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, 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, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218), uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Dla mostu nad rzek¹ Cybin¹, ³¹cz¹cego ulice: Ostrów
Tumski i Ostrówek, nadaje siê nazwê: most Biskupa Jordana.
Lokalizacjê mostu przedstawia za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y, w
którym okrela siê tak¿e oznaczenie geodezyjne dzia³ek, pomiêdzy którymi znajduje siê most objêty nadan¹ nazw¹.
2. Po³o¿enie mostu, o którym mowa w ust. 1, przedstawia
mapa informacyjna, stanowi¹ca za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
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§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Poznania.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
() Grzegorz Ganowicz

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXVI/254/V/2007
Rady Miasta Poznania
z dnia 20 listopada 2007 r.

NADANIE NAZWY DLA MOSTU
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4550
UCHWA£A Nr XXVI/255/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnieñ z 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 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 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz
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), art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych1 (z 2006 Nr 121, poz. 844; Nr 220 poz. 1601, Nr 225
poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz.
1775) Rada Miasta Poznania uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci grunty,
budynki lub ich czêci oraz budowle o charakterze ogólnodostêpnym zajête na prowadzenie zadañ z zakresu kultury
fizycznej realizowanych przez sport i rekreacjê ruchow¹.
2. Zwolnieniu podlegaj¹ nastêpuj¹ce obiekty sportowe
zajête na prowadzenie zadañ z zakresu kultury fizycznej
realizowanych przez sport i rekreacjê ruchow¹, wraz z zajêtym
przez nie gruntem:
1) baseny, p³ywalnie i k¹pieliska zorganizowane;
2) stadiony;
3) boiska;
4) hale sportowe;
5) lodowiska sztuczne;
6) przystanie wodne,
7) infrastruktura towarzysz¹ca obiektom wymienionym w
punktach 1) - 5), typu: szatnie, zaplecze sanitarno-higieniczne, trybuny, z wyj¹tkiem zajêtej naprowadzenie dzia³alnoci handlowej lub gastronomicznej.
§2. Zwolnienie z podatku od nieruchomoci, o którym
mowa w §l, w stosunku do przedsiêbiorców stanowi pomoc
de minimis. Pomoc ta jest zwolniona z wymogu notyfikacji
wynikaj¹cego z art. 88 ust. 3 Traktatu, ze wzglêdu na spe³nienie warunków okrelonych w rozporz¹dzeniu Komisji (WE) Nr
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.
87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. UE L Nr 379
z dnia 28 grudnia 2006 r.). Zwolnienie z podatku od nieruchomoci przys³uguje na warunkach i zasadach okrelonych w
ww. rozporz¹dzeniu.
§3. Podatnik bêd¹cy przedsiêbiorc¹ mo¿e uzyskaæ pomoc, je¿eli wartoæ tej pomocy brutto ³¹cznie z wartoci¹
innej pomocy de minimis, liczona zgodnie z przepisami

obowi¹zuj¹cymi w Unii Europejskiej, nie przekracza kwoty
okrelonej w tych przepisach.
§4. Podatnik korzystaj¹cy ze zwolnienia zobowi¹zany jest
z³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1. Informacjê o wielkoci brutto pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w ci¹gu danego roku kalendarzowego
oraz dwóch poprzedzaj¹cych go lat kalendarzowych.
2. Informacjê o ka¿dej innej ni¿ de minimis pomocy dotycz¹cej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie uchwa³y.
3. Owiadczenie o niezaleganiu z zap³at¹ zobowi¹zañ wobec
bud¿etu Miasta zgodnie z wzorem owiadczenia stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
4. Owiadczenie o nieznajdowaniu siê w trudnej sytuacji
ekonomicznej zgodnie z wzorem owiadczenia stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
§5. 1. Zwolnienia z niniejszej uchwa³y nie stosuje siê do
podmiotów, które zalegaj¹ z zap³at¹ zobowi¹zañ wobec bud¿etu Miasta Poznania.
2. Podatnik traci prawo do zwolnienia z podatku, za ca³y
okres jego przys³ugiwania, w przypadku stwierdzenia nieprawdziwoci danych zawartych w dokumentach, o których
mowa w §4.
§6. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwa³y
i stanowi¹ca pomoc de minimis, podlega sumowaniu z inn¹
pomoc¹ de minimis bez wzglêdu na jej formê, ród³o pochodzenia i przeznaczenie.
§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Poznania.
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku nale¿nego, pocz¹wszy od 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
() Grzegorz Ganowicz
1 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!7.12.1992r),
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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).

Poz. 4550

Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawnych prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem
og³oszenia przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii
Europejskiej - dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku
Urzêdowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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4551
UCHWA£A Nr 186 RADY MIASTA KONINA
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie 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 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 10
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. Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych
w wysokoci:
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 -

- 400,00 z³
486,00 z³

c) wy¿szej ni¿ 9 ton, a mniejszej ni¿ 12 ton - 628,00 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych:
a) z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równowa¿ne lub innym zawieszeniem osi
jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 15 ton w pojazdach
dwu i wiêcej osiowych 778,00 z³
b) z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równowa¿ne lub innym zawieszeniem osi
jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub
wy¿szej ni¿ 15 ton, a mniejszej ni¿ 21 ton w pojazdach
dwu i wiêcej osiowych 
1.514,00 z³
c) z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równowa¿ne lub innym zawieszeniem osi
jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub
wy¿szej ni¿ 21 ton, a mniejszej ni¿ 29 ton w pojazdach
dwu i wiêcej osiowych 
2.284,00 z³
d) z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równowa¿ne lub innym zawieszeniem osi
jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub
wy¿szej ni¿ 29 ton w pojazdach dwu i wiêcej osiowych

2.518,00 z³
3. 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 
1.534,00 z³
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹:
a) z pneumatycznym zawieszeniem osi jezdnych lub uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36
ton w³¹cznie, w pojazdach dwu i wiêcej osiowych 
1.830,00 z³

b) z pneumatycznym zawieszeniem osi jezdnych lub uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów wy¿szej ni¿ 36 ton w pojazdach dwu
i wiêcej osiowych 
1.936,00 z³
c) z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej
lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie, w pojazdach
dwu i wiêcej osiowych 
1.830,00 z³
d) z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów wy¿szej ni¿ 36 ton, a mniejszej ni¿ 40 ton, w pojazdach
dwu i wiêcej osiowych 
1.994,00 z³
e) z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej
lub wy¿szej ni¿ 40 ton, w pojazdach dwu i wiêcej
osiowych 2.360,00 z³
5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdami silnikowymi posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton 476,00 z³
6. Od przyczep i naczep z pneumatycznym zawieszeniem osi
jezdnych, zawieszeniem uznanym za równowa¿ne lub
innym systemem zawieszenia, które ³¹cznie z pojazdami
silnikowymi posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, a mniej ni¿ 28 ton, w
pojazdach jedno i dwuosiowych 598,00 z³
b) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 28 ton, a mniej ni¿ 33 tony, w
pojazdach jedno i dwuosiowych 902,00 z³
c) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 33 tony, a mniej ni¿ 38 ton, w
pojazdach jedno i dwuosiowych 
1.370,00 z³
d) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 38 ton, w pojazdach jedno i
dwuosiowych 
1.802,00 z³
e) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, a mniej ni¿ 28 ton, w
pojazdach trzy lub wiêcej osiowych 
1.002,00 z³
f) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 28 ton, a mniej ni¿ 38 ton, w
pojazdach
trzy
lub
wiêcej
osiowych 
1.370,00 z³
g) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 38 ton w pojazdach trzy lub
wiêcej osiowych 1.802,00 z³
7. Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 

866,00 z³
1.322,00 z³

§2. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 3, 5 i 7 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku wynosz¹:
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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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Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Konina
() Wies³aw Steinke

- 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
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4553
UCHWA£A Nr 188 RADY MIASTA KONINA
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej
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 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 15,
art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 Nr 121 poz. 844
ze zm.), art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê dzienn¹ op³atê targow¹:
1. Za sprzeda¿ na targowiskach - w wysokoci 2,60 z³ od
1 m2 powierzchni zajêtej pod towar wystawiony do sprzeda¿y, jednak¿e nie wy¿sz¹ ni¿ 631,94 z³ dziennie z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Od rodków transportowych wystawionych do sprzeda¿y
w wysokoci:
-

35 z³ od samochodów ciê¿arowych,

-

30 z³ od samochodów ciê¿arowo - osobowych,

-

25 z³ od samochodów osobowych,

-

10 z³ od motorowerów i motocykli.

§2. 1. Zarz¹dza siê pobieranie op³aty targowej w drodze
inkasa.
2. Inkasentami ustala siê:
1) Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie Sp. z o.o. Targowisko przy ul. 11 Listopada
i Chopina,
2) Gminn¹ Spó³dzielniê SCh w Koninie Targowisko przy
ul. Wodnej,
3) Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Koninie Targowisko
przy stadionie miejskim,
4) Urz¹d Miejski w Koninie w pozosta³ych przypadkach.
3. Wynagrodzenie dla inkasentów okrelonych w §2 ust.
2 pkt 1, 2 ustala siê w wysokoci 1% pobranej op³aty targowej.
4. Termin p³atnoci dla inkasentów ustala siê na dzieñ
nastêpuj¹cy po ostatnim dniu dekady ka¿dego miesi¹ca.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Konina.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Konina
() Wies³aw Steinke
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4554
UCHWA£A Nr 191 RADY MIASTA KONINA
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia op³aty za przewozy osób i baga¿u rêcznego lokalnym transportem zbiorowym, wiadczonym
przez Miejski Zak³ad Komunikacji w Koninie oraz okrelenia uprawnieñ do bezp³atnych i ulgowych przejazdów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 oraz
ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz.U. z 2001 r., Nr 97 poz., 1050 ze zm.), art. 34a ust. 2 i art.
15 ust. 5 w zwi¹zku z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984
r.  Prawo Przewozowe (Dz.U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601 ze zm.)
 Rada Miasta Konina uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty za przewóz osób i
baga¿u rêcznego lokalnym transportem zbiorowym, wiadczonym przez Miejski Zak³ad Komunikacji w Koninie oraz
okrelenia uprawnieñ do bezp³atnych i ulgowych przejazdów:
I.

Bilety jednorazowe:

1. Na liniach dziennych
a) za przejazd jednej osoby -

2,20 z³.

b) za przejazd jednej osoby uprawnionej do korzystania
z op³aty ulgowej 1,10 z³.

II.

Bilety jednorazowe grupowe - ulgowe:

1. Bilet jednorazowy grupowy  ulgowy dla nie wiêcej ni¿ 5osób wraz z opiekunem 4,20 z³.
2. Bilet jednorazowy grupowy  ulgowy dla nie wiêcej ni¿ 10
 osób wraz z opiekunem 8,40 z³.
Do zakupu w/w biletów grupowych upowa¿nione s¹ dzieci
oraz m³odzie¿ ucz¹c¹ siê w szko³ach podstawowych, ponadpodstawowych i dziennych rednich.
3. Biletów jednorazowych grupowych - ulgowych nie stosuje
siê na linii nocnej i specjalnej.
III. Bilety miesiêczne:
1. Bilet ulgowy, imienny - na 1 liniê wa¿ny w dni robocze od
poniedzia³ku do pi¹tku 
28 z³.

2. Na linii nocnej
a) za przejazd jednej osoby -

wa¿noæ do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobê,
która uici³a za niego op³atê. Bilet nale¿y skasowaæ natychmiast po wejciu do autobusu przed zajêciem miejsca
stoj¹cego lub siedz¹cego. Skasowanego biletu nie wolno
odstêpowaæ innej osobie.

4,40 z³.

3. Na linii nocnej nie stosuje siê biletów:

2. Bilet ulgowy, imienny - na 1 liniê wa¿ny we wszystkie dni
miesi¹ca 
35 z³.

a) jednorazowych ulgowych, okresowych, miesiêcznych,
rocznych,

3. Bilet ulgowy, imienny, sieciowy  wa¿ny na wszystkie linie
w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku 
39 z³.

b) przejazdów bezp³atnych.

4. Bilet ulgowy, imienny, sieciowy  wa¿ny na wszystkie linie
i we wszystkie dni miesi¹ca 
51 z³.

4. Od godz. 1800 do 600 w dni powszednie a w soboty i dni
wi¹teczne przez ca³¹ dobê bilety mo¿na nabywaæ u
kierowcy.

5. Bilet normalny, imienny  wa¿ny na 1 liniê w dni robocze
od poniedzia³ku do pi¹tku 
56 z³.

Zakup biletu mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie na przystanku, na
którym wsiada pasa¿er, za odliczon¹ kwotê:

6. Bilet normalny, imienny  wa¿ny na 1 liniê we wszystkie
dni miesi¹ca 
70 z³.

a) bilet jednorazowy normalny zakupiony u kierowcy 2,60 z³.

7. Bilet normalny, imienny, sieciowy  wa¿ny na wszystkie
linie w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku  78 z³.

b) bilet jednorazowy ulgowy zakupiony u kierowcy 1,30 z³.

8. Bilet normalny, imienny, sieciowy  wa¿ny na wszystkie
linie i we wszystkie dni miesi¹ca 
96 z³.

5. Upowa¿nia siê MZK do stosowania rabatu i prowizji przy
sprzeda¿y biletów jednorazowych w ilociach hurtowych
tj. w pe³nych bloczkach zawieraj¹cych co najmniej 100 szt.
biletów.

9. Bilet normalny sieciowy na okaziciela - wa¿ny na wszystkie linie i we wszystkie dni miesi¹ca 
126 z³.

6. Bilet jednorazowy stanowi dowód uiszczenia op³aty za
przejazd jego posiadacza. Z chwil¹ skasowania go kasownikiem znajduj¹cym siê w danym pojedzie, zachowuje on

IV. Bilety okresowe:
1. Bilet ulgowy, imienny - wa¿ny na 1 liniê od poniedzia³ku
do pi¹tku przez 10 dni kalendarzowych - roboczych liczonych kolejno i ³¹cznie z dniem wskazanym na bilecie 
15 z³.
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2. Bilet ulgowy, imienny, sieciowy  wa¿ny na wszystkie linie
od poniedzia³ku do pi¹tku przez 10 dni kalendarzowych 
roboczych liczonych kolejno i ³¹cznie z dniem wskazanym
na bilecie 
20 z³.
3. Bilet normalny, imienny  wa¿ny na 1 liniê od poniedzia³ku
do pi¹tku przez 10 dni kalendarzowych - roboczych liczonych kolejno i ³¹cznie z dniem wskazanym na bilecie 
30 z³.
4. Bilet normalny, imienny, sieciowy  wa¿ny na wszystkie
linie od poniedzia³ku do pi¹tku przez 10 dni kalendarzowych  roboczych liczonych kolejno i ³¹cznie z dniem
wskazanym na bilecie 
40 z³.
V.

Bilety sieciowe roczne:

Poz. 4554

VII. Postanowienia koñcowe :
1. Zwrotu biletu miesiêcznego okresowego lub rocznego
mo¿na dokonaæ w terminie trzech dni od daty zakupu,
wyp³ata nale¿noci zostanie pomniejszona o op³atê manipulacyjn¹ w wysokoci 15% wartoci zwracanego biletu,
liczon¹ od wartoci nominalnej biletu.
2. Bilety pokrelone, zniszczone lub niewype³nione s¹ biletami niewa¿nymi.
3. Ceny biletów o których mowa w §1 zawieraj¹ 7% podatku
VAT.
§2. Osoby ustawowo uprawnione do korzystania z bezp³atnych przejazdów rodkami komunikacji miejskiej w Koninie:

1. Bilet normalny, imienny, sieciowy, roczny (rok liczony od
daty sprzeda¿y)  wa¿ny na wszystkie linie  580 z³.

1. Senatorowie i Pos³owie RP.

2. Bilet ulgowy, imienny, sieciowy, roczny (rok liczony od
daty sprzeda¿y)  wa¿ny na wszystkie linie  290 z³.

2. Uczniowie realizuj¹cy obowi¹zek szkolny w szko³ach specjalnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca
zamieszkania do szko³y.

3. Wykupione bilety roczne, w przypadku zmiany taryfy
przewozowej, zachowuj¹ wa¿noæ do koñca okresu, na
który zosta³y wykupione.
VI. Bilet baga¿owy:
1. Ustala siê op³atê za 1 szt. dopuszczonego do przewozu
baga¿u rêcznego którego suma trzech wymiarów 60/40/20
(d³ugoæ, wysokoæ, szerokoæ) przekracza 120 cm w tym
równie¿:

3. Inwalidzi wojenni i wojskowi.
4. Opiekunowie towarzysz¹cy inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa (ca³kowicie
niezdolni do pracy oraz samodzielnej egzystencji).
§3. Osoby uprawnione niniejsz¹ Uchwa³¹ Rady Miasta do
korzystania z bezp³atnych przejazdów rodkami komunikacji
miejskiej w Koninie na liniach dziennych:
1. Osoby niepe³nosprawne o ustalonym znacznym stopniu
niepe³nosprawnoci oraz opiekunowie towarzysz¹cy im w
trakcie podró¿y.

-

plecaki ze stela¿em,

-

sprzêt sportowy i turystyczny,

-

dywany,

2. Niewidomi, ociemniali oraz opiekunowie towarzysz¹cy im
w trakcie podró¿y.

-

psy,

3. Dzieci do ukoñczenia 4-go roku ¿ycia.

-

inne baga¿e nie wymienione a nie posiadaj¹ce cech
baga¿u rêcznego w wysokoci jednorazowego biletu
normalnego dla jednej osoby.

4. Uczniowie i dzieci uczêszczaj¹cy do: szkó³ specjalnych,
klas integracyjnych, przedszkoli specjalnych, integracyjnych, placówki opiekuñczo-wychowawczej, orodków terapii zajêciowej, orodka rehabilitacji, zak³adu opieki zdrowotnej, orodka wsparcia, poradni psychologiczno-zawodowej - uprawnienie to dotyczy wy³¹cznie przejazdu z miejsca zamieszkania do w/w orodków i z powrotem.

2. Nie podlegaj¹ op³acie:
a) baga¿ rêczny o rozmiarach mniejszych ni¿ podane w
pkt 1,
b) ma³e zwierzêta (w tym ma³e psy) trzymane na kolanach lub rêkach,
c) wózki inwalidzkie,
d) wózki dzieciêce (w czasie przewozu dziecko musi byæ
wyjête z wózka, je¿eli nie jest zabezpieczone szelkami
zapobiegaj¹cymi wypadniêciu z wózka),
e) instrumenty muzyczne przewo¿one przez uczniów szkó³,
f) plecaki ze stela¿em o rozmiarach mniejszych ni¿ podane w pkt 1.

5. Rodzice i opiekunowie dzieci przy przejazdach na trasie z
miejsca zamieszkania do placówek wymienionych w pkt
4 i z powrotem.
6. Osoby, które ukoñczy³y 70-rok ¿ycia.
7. Radni Rady Miasta Konina.
8. Umundurowani funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej.
9. Pracownicy Miejskiego Zak³adu Komunikacji i ich rodziny
w zakresie ustalonym w Zak³adowym Zbiorowym Uk³adzie Pracy.
10. Dzieci niepe³nosprawne, które nie ukoñczy³y 16 roku ¿ycia
wymagaj¹ce sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki lub pomocy
innej osoby w zwi¹zku ze znacznie ograniczon¹ mo¿liwo-
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ci¹ samodzielnej egzystencji oraz opiekun towarzysz¹cy
im w trakcie podró¿y.
11. Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali co najmniej 25 litrów
krwi i s¹ mieszkañcami Konina.
§4. Osoby ustawowo uprawnione do korzystania z biletów ulgowych w przejazdach rodkami komunikacji miejskiej
w Koninie:
1. Kombatanci i osoby represjonowane.

Poz. 4554

9. Dla osób, które ukoñczy³y 70 rok ¿ycia - dowód osobisty.
10. Dla Radnych Miasta Konina - legitymacja radnego.
11. Dla pracowników MZK i ich rodzin  legitymacja pracownicza oraz imienny bilet wolnej jazdy dla cz³onka rodziny.
12. Dla dzieci niepe³nosprawnych do 16 roku ¿ycia - legitymacja osoby niepe³nosprawnej, wydana przez w³aciwy organ wraz z orzeczeniem o niepe³nosprawnoci.

2. Studenci szkó³ wy¿szych  I i II stopnia lub magisterskich
jednolitych

13. Dla opiekunów dzieci wyszczególnionych w §3 pkt 10 legitymacja dziecka niepe³nosprawnego wraz z orzeczeniem.

§5. Osoby uprawnione niniejsz¹ Uchwa³¹ Rady Miasta do
korzystania z biletów ulgowych w przejazdach rodkami komunikacji miejskiej w Koninie na liniach dziennych:

14. Dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej okrelonej w §5
pkt 4.  legitymacja osoby niepe³nosprawnej, wydana
przez w³aciwy organ.

1. Dzieci w wieku od lat 4.
2. Uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjum, dziennych
ponadgimnazjalnych oraz s³uchacze szkó³ dziennych policealnych i pomaturalnych do ukoñczenia szko³y.
3. Emeryci i rencici oraz wspó³ma³¿onkowie od 60 roku
¿ycia, na których emeryt lub rencista otrzymuje zasi³ek
rodzinny.
4. Dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawna, zaliczana do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepe³nosprawnoci, do ukoñczenia 18 roku ¿ycia.
5. M³odociani zatrudnieni w celu rzemielniczej nauki zawodu.
§6. Dokumentami powiadczaj¹cymi uprawnienia do korzystania z bezp³atnych i ulgowych przejazdów rodkami komunikacji miejskiej w Koninie s¹:
1. Dla Pos³ów i Senatorów - legitymacja poselska lub senatorska.
2. Dla uczniów szkó³ specjalnych  legitymacja szko³y specjalnej.
3. Dla opiekunów uczniów szkó³ specjalnych  legitymacja
wydana przez w³aciw¹ szko³ê.
4. Dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz przewodnika
lub opiekuna tych osób - ksi¹¿ka inwalidy wojennego,
wojskowego.
5. Dla inwalidów oraz niewidomych i ociemnia³ych i ich
przewodników - legitymacja inwalidy lub Zwi¹zku Niewidomych i Ociemnia³ych.
6. Dla dzieci do ukoñczenia 4-go roku ¿ycia - dokument
potwierdzaj¹cy wiek dziecka.
7. Dla dzieci przy przejazdach wymienionych w §3 pkt 4 
legitymacja osoby niepe³nosprawnej wydana przez Starostê (nie dotyczy uczniów szkó³ specjalnych i klas integracyjnych).
8. Dla opiekunów dzieci przy przejazdach wymienionych w
§3 pkt 5  zawiadczenie wydane przez w³aciwy organ
wychowania i owiaty (nie dotyczy to opiekunów uczniów
szkó³ specjalnych i klas integracyjnych).

15. Dla Honorowych Dawców Krwi  bilet wolnej jazdy wydany przez MZK w oparciu o coroczne dane uzyskane od
instytucji prowadz¹cych honorowe krwiodawstwo.
16. Dla Kombatantów - legitymacja kombatancka lub zawiadczenie wydane przez Urz¹d ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
17. Dla m³odocianych zatrudnionych przez Cech Rzemios³
Ró¿nych
- zawiadczenie wydane przez Cech Rzemios³ Ró¿nych.
18. Dla uczniów szkó³ oraz studentów  legitymacja szkolna
MENiS-II/180/2 lub studencka wydana przez w³aciw¹ szko³ê, uczelniê.
19. Dla dzieci po ukoñczeniu 4-go roku ¿ycia  dokument
potwierdzaj¹cy wiek dziecka.
20. Dla emerytów i rencistów lub ich wspó³ma³¿onków 
legitymacja emeryta lub rencisty z dowodem osobistym.
21. Dla dzieci niepe³nosprawnych uczêszczaj¹cych do przedszkoli integracyjnych i klas integracyjnych  legitymacja
dla dzieci niepe³nosprawnych MENiS-II/181/2 lub MENiSII/182/2.
22. Dla osób niepe³nosprawnych o ustalonym znacznym stopniu niepe³nosprawnoci  legitymacja lub orzeczenia o
stopniu niepe³nosprawnoci wraz z dowodem osobistym
§7. Op³aty za wykonanie przewozów specjalnych oraz
przewozów na trasach poza obszarem gminy miejskiej Konin,
ustala Miejski Zak³ad Komunikacji na zasadzie rentownoci
tych przewozów.
§8. Op³aty dodatkowe do 50 krotnoci ceny biletu jednorazowego normalnego:
1. Za brak wa¿nego biletu (jednorazowego lub okresowego)
na przejazd 
110 z³.
2. Za bilet przekazany lub przyjmowany 

110 z³.

3. Za bilet pokrelony zniszczony, niewype³niony  110 z³.
4. Za przewo¿enie zwierz¹t i rzeczy za które, przewidziane s¹
op³aty (baga¿) 
110 z³.
5. Za bilet skasowany o zani¿onej wartoci 

60 z³.

6. Za bilet miesiêczny le wype³niony 

60 z³.
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7. Pasa¿er otrzyma zwrot op³aty dodatkowej wyszczególnionej w §8 pkt 1 i pkt 5 (dotyczy biletów okresowych,
pomniejszonej o op³atê manipulacyjn¹ w wysokoci 5krotnej wartoci aktualnej ceny biletu jednorazowego
normalnego, je¿eli w terminie 7 dni roboczych, licz¹c od
dnia wystawienia op³aty dodatkowej przed³o¿y w siedzibie
MZK niezbêdne dokumenty).

§10. Traci moc uchwa³a nr 566 Rady Miasta Konina z dnia
30 listopada 2005 r. zmieniona uchwa³¹ Rady Miasta Konina
nr 644 z dnia 26 kwietnia 2006 r., w sprawie ustalenia op³aty
za przewozy osób i baga¿u rêcznego lokalnym transportem
zbiorowym, wiadczonym przez Miejski Zak³ad Komunikacji
w Koninie oraz okrelenia uprawnieñ do bezp³atnych i ulgowych przejazdów.

8. Op³atê dodatkow¹ nale¿y wp³aciæ w terminie 30 dni od
daty jej wystawienia. Po tym terminie bêd¹ naliczane
odsetki ustawowe.

§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta Konina i Dyrektorowi Miejskiego Zak³adu Komunikacji
w Koninie.

9. W przypadku natychmiastowego uiszczenia op³aty dodatkowej u kontrolera lub najpóniej w terminie 7 - dni od
daty wystawienia mandatu wysokoæ op³aty obni¿a siê
o 40%.

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

10. Za spowodowanie zatrzymania, zmianê kursu autobusu
bez uzasadnionej przyczyny lub dowóz do Komendy Policji celem wylegitymowania, podró¿ny zobowi¹zany jest
uiciæ op³atê dodatkow¹ w wysokoci  200 z³.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Konina
() Wies³aw Steinke

§9. Wprowadza siê Regulamin przewozu osób i baga¿u
rêcznego pojazdami komunikacji zbiorowej Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Koninie, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 191
Rady Miasta Konina
z dnia 21.11.2007 r.

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGA¯U RÊCZNEGO POJAZDAMI KOMUNIKACJI
ZBIOROWEJ MIEJSKIEGO ZAK£ADU KOMUNIKACJI W KONINIE
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne.
§1. Niniejszy regulamin okrela warunki przewozu osób i
baga¿u rêcznego w miejskiej komunikacji zbiorowej prowadzonej przez Miejski Zak³ad Komunikacji w Koninie.
§2. 1. Pasa¿erowie korzystaj¹cy z us³ug MZK, a tak¿e osoby upowa¿nione do kontroli biletów oraz obs³uga pojazdu
obowi¹zani s¹ przestrzegaæ postanowieñ niniejszego regulaminu.
2. Nieznajomoæ przepisów nie zwalnia z odpowiedzialnoci za ich naruszenie.
§3. 1. Uwagi i wskazówki obs³uguj¹cych pojazdy, oraz
kontrolerów biletów powinny byæ kierowane do pasa¿erów w
sposób taktowny i uprzejmy.
2. Obs³uguj¹cy pojazdy, kontrolerzy biletów obowi¹zani
s¹ do udzielenia, na ¿¹danie pasa¿era, informacji dotycz¹cych
przewozu, w szczególnoci co do czasu odjazdu z przystanku
koñcowego, kierunku jazdy itp.

3. W ka¿dym pojedzie powinna znajdowaæ siê informacja gdzie i do kogo pasa¿erowie mog¹ kierowaæ skargi i
wnioski dotycz¹ce dzia³alnoci MZK-Konin.
§4. Pasa¿er odpowiada wobec MZK-Konin za szkody
powsta³e z jego winy wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu.
§5. 1. Miejski Zak³ad Komunikacji w Koninie nie odpowiada za szkody powsta³e w wyniku przerw w ruchu albo zmian
kierunku jazdy spowodowanych si³¹ wy¿sz¹, zarz¹dzeniem
organów ruchu drogowego lub innych organów kompetentnych.
2. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy,
pasa¿erowi posiadaj¹cemu bilet przys³uguje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu nastêpnym
pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegaj¹cej t¹ sam¹
tras¹.
§6. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojedzie powinien
przekazaæ tê rzecz obs³udze pojazdu za pokwitowaniem.
§7. 1. Pasa¿er zobowi¹zany jest posiadaæ wa¿ny bilet podczas przejazdu i okazywaæ go lub wrêczaæ na ¿¹danie kontro-
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lera biletów b¹d innej osoby upowa¿nionej do kontroli przez
MZK-Konin.
2. Dokumentem uprawniaj¹cym do przejazdu s¹ wy³¹cznie bilety z nadrukiem MZK - Konin.
3. Bilet jednorazowy stanowi dowód uiszczenia op³aty za
przejazd jego posiadacza. Z chwil¹ skasowania go kasownikiem znajduj¹cym siê w danym pojedzie, zachowuje on
wa¿noæ do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobê,
która uici³a za niego op³atê.
4. Pasa¿er zobowi¹zany jest do skasowania biletu jednorazowego natychmiast po wejciu do pojazdu przed zajêciem
miejsca stoj¹cego lub siedz¹cego.
5. W przypadku przewozu baga¿u podlegaj¹cego op³acie
taryfowej obowi¹zuje skasowanie oddzielnego biletu za ka¿d¹
sztukê baga¿u.
6. MZK-Konin nie wydaje duplikatów biletów rocznych,
miesiêcznych i okresowych w przypadku ich utracenia b¹d
zniszczenia.
ROZDZIA£ II
Przewóz osób.
§8. Miejski Zak³ad Komunikacji w Koninie zobowi¹zany
jest umieciæ w pojazdach informacje o taryfie przewozowej,
kategoriach osób uprawnionych do op³aty ulgowej i bezp³atnych przejazdów oraz wysokoci op³aty dodatkowej za przejazd bez wa¿nego biletu.
§9. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po ca³kowitym zatrzymaniu
pojazdu.
2. Wsiadanie do autobusu odbywa siê przednimi drzwiami oznaczonymi napisem wejcie za okazaniem kierowcy
wa¿nego biletu na przejazd, lub dokumentu uprawniaj¹cego
do bezp³atnego przejazdu.
3. Wysiadanie z autobusu odbywa siê rodkowymi drzwiami oznaczonymi napisem wyjcie.
4. Wsiadanie do autobusu osób niepe³nosprawnych poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich, osób z dzieckiem w
wózku odbywa siê rodkowymi drzwiami. Osoby te oczekuj¹
na przystanku w widocznym miejscu sygnalizuj¹c zamiar
wejcia do autobusu przez podniesienie rêki.
5. Pasa¿erowie nie powinni utrudniaæ wejcia i wyjcia z
pojazdu innym pasa¿erom. Wsiadanie do pojazdu na przystankach koñcowych dozwolone jest dopiero po zakoñczeniu
czynnoci zwi¹zanych ze zmian¹ kierunku jazdy. W tym czasie
pasa¿erowie nie mog¹ przebywaæ w pojedzie.
6. Obs³uguj¹cy pojazd, po zakoñczeniu czynnoci zwi¹zanych ze zmian¹ kierunku jazdy, obowi¹zany jest niezw³ocznie
podjechaæ pojazdem do przystanku dla wsiadaj¹cych w celu
umo¿liwienia osobom oczekuj¹cym na przystanku zajêcie
miejsca w pojedzie.
§10. Pasa¿erowie stoj¹cy w czasie jazdy powinni trzymaæ
siê uchwytów lub porêczy.
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§11. 1. W przypadku stwierdzenia, ¿e w autobusie znajduje siê pasa¿er bez wa¿nego biletu b¹d dokumentu uprawniaj¹cego do bezp³atnego przejazdu, kierowca upowa¿niony
jest do wstrzymania dalszej jazdy autobusu do czasu opuszczenia autobusu przez tego pasa¿era i jednoczenie kierowca
powinien poinformowaæ o tym pozosta³ych pasa¿erów a w
razie potrzeby wezwaæ organy porz¹dkowe.
2. Sygna³ odjazdu z przystanku daje obs³uguj¹cy pojazd
po uprzednim sprawdzeniu, ¿e wszystkie osoby wsiadaj¹ce s¹
wewn¹trz pojazdu, a wysiadaj¹ce opuci³y pojazd.
§12. 1. W pojazdach wyznaczone s¹ odpowiednio oznakowane miejsca:
a) dla osób z dzieckiem na rêku (dotyczy tak¿e ciê¿arnych),
b) dla inwalidów.
2. Pasa¿er, który zajmuje miejsce oznaczone dla inwalidy lub dla osób z dzieckiem na rêku obowi¹zany jest
zwolniæ to miejsce dla osób uprawnionych.
§13. Od godz.18 00 do 6 00 w dni powszednie a w niedziele
i dni wi¹teczne przez ca³¹ dobê bilety mo¿na nabywaæ u
prowadz¹cego pojazd (kierowcy). Zakup biletu mo¿e nast¹piæ
wy³¹cznie na przystanku, na którym wsiada pasa¿er, za odliczon¹ kwotê.
§14. 1. Przez obs³ugê autobusu, z pojazdu mog¹ zostaæ
usuniête osoby:
a) nietrzewe, zachowuj¹ce siê agresywnie wobec wspó³pasa¿erów i obs³ugi pojazdu,
b) wzbudzaj¹ce odrazê brudem i niechlujstwem,
c) które z innych powodów s¹ niebezpieczne lub uci¹¿liwe a
tak¿e zachowuj¹ce siê agresywnie w stosunku do pasa¿erów, obs³ugi pojazdu b¹d kontrolerów biletów,
d) naruszaj¹ce postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Pasa¿er, który nie stosuje siê do wezwania obs³ugi
pojazdu b¹d kontrolera biletów obowi¹zany jest opuciæ
pojazd na najbli¿szym przystanku.
3. W przypadku, gdy pasa¿er odmówi opuszczenia pojazdu, obs³uga pojazdu lub kontrolerzy biletów mog¹ siê zwróciæ
o interwencjê do Policji lub Stra¿y Miejskiej.
4. Pasa¿erowi, o którym mowa w pkt 1 i 2 nie przys³uguje
zwrot wartoci biletu.
§15. Zabrania siê w pojazdach:
a) otwierania drzwi autobusu podczas jazdy,
b) dawania nieuzasadnionego sygna³u odjazdu lub zatrzymania autobusu,
c) zanieczyszczania i zamiecania autobusu lub niszczenia
jego urz¹dzeñ i wyposa¿enia,
d) wychylania siê z autobusu i opierania siê o drzwi podczas
jazdy,
e) palenia tytoniu,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

Poz. 4554

— 20641 —

f) spo¿ywania artyku³ów ¿ywnociowych ze wzglêdu na
mo¿liwoæ pobrudzenia odzie¿y wspó³pasa¿erów lub zanieczyszczenia wnêtrza autobusu,
g) wchodzenia do autobusu w ³y¿worolkach lub wrotkach,
h) wykonywania czynnoci mog¹cych naraziæ wspó³pasa¿erów na szkody lub obra¿enia.
ROZDZIA£ III

f) plecaki ze stela¿em o rozmiarach mniejszych ni¿ podane
w pkt 1.
§18. Zabrania siê przewo¿enia w pojazdach:
a) psów nie maj¹cych za³o¿onego kagañca, nie trzymanych
na smyczy i bez aktualnego wiadectwa szczepienia psa,
b) innych niebezpiecznych zwierz¹t,
c) rowerów,
d) telewizorów,

Przewóz baga¿u rêcznego.
§16. 1. Pasa¿erowie mog¹ przewoziæ w pojazdach baga¿
rêczny, je¿eli istnieje mo¿liwoæ umieszczenia go w pojedzie
w taki sposób, aby nie utrudnia³ przejcia i nie nara¿a³ na
zanieczyszczenie odzie¿y innych pasa¿erów, nie zas³ania³
widocznoci obs³uguj¹cemu pojazd, nie zagra¿a³ bezpieczeñstwu ruchu itp.
2. Zezwala siê na przewóz w autobusach ma³e zwierzêta
(w tym ma³e psy) trzymane na kolanach lub rêkach.
3. Pozwala siê na przewóz w pojazdach psów za op³at¹
w wysokoci ceny biletu jednorazowego, pod opiek¹ pe³noletniego pasa¿era, pod warunkiem ¿e:
a) pasa¿er posiada aktualne wiadectwo szczepienia psa,
b) pies jest trzymany na smyczy i ma za³o¿ony kaganiec.
4. Baga¿u i zwierz¹t nie mo¿na umieszczaæ na miejscach
przeznaczonych do siedzenia.
§17. 1. Ustala siê op³atê za 1 szt. dopuszczonego do
przewozu baga¿u rêcznego, którego suma trzech wymiarów
(d³ugoæ, szerokoæ, wysokoæ) przekracza 120 cm w tym
równie¿ za przewóz:
- plecaków ze stela¿e,
- sprzêtu sportowego i turystycznego,
- dywanów,
- psów,
- innych baga¿y wy¿ej nie wymienionych nie posiadaj¹cych
cech baga¿u rêcznego.
2. Za ka¿d¹ przewo¿on¹ sztukê baga¿u, podlegaj¹c¹ op³acie za przewóz zgodnie z pkt 1 pasa¿er obowi¹zany jest uiciæ
op³atê w wysokoci ustalonej w taryfie.

e) przedmiotów, które mog¹ wyrz¹dziæ szkodê innym pasa¿erom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie cia³a lub
odzie¿y, albo które mog¹ uszkodziæ lub zanieczyciæ pojazd, ostrych narzêdzi lub otwartych naczyñ z farbami,
smarami itp.,
f) przedmiotów cuchn¹cych, ³atwopalnych, wybuchowych,
¿r¹cych, truj¹cych oraz innych materia³ów niebezpiecznych,
g) przedmiotów wywo³uj¹cych uczucie odrazy,
h) broni z wy³¹czeniem przypadków dopuszczalnoci okrelonych odrêbnymi przepisami.
§19. 1. W przypadku stwierdzenia, ¿e osoba korzystaj¹ca
z pojazdu narusza przepisy §18 Regulaminu, obs³uguj¹cy
pojazd lub kontroler biletów s¹ upowa¿nieni do wezwania
takiego pasa¿era do opuszczenia pojazdu na najbli¿szym
przystanku.
2. Pasa¿er obowi¹zany jest zastosowaæ siê do wezwania
o którym mowa w pkt 1.
3. W przypadku, gdy pasa¿er odmówi opuszczenia pojazdu, obs³uguj¹cy pojazd lub kontroler biletów mog¹ zwróciæ
siê o interwencjê do Policji lub Stra¿y Miejskiej.
4. Pasa¿erowi w przypadkach okrelonych w pkt 1 nie
przys³uguje zwrot ceny biletu.
5. Za spowodowanie zatrzymania, zmianê kursu autobusu bez uzasadnionej przyczyny lub dowóz do Komendy Policji
celem wylegitymowania, podró¿ny zobowi¹zany jest uiciæ
op³atê dodatkow¹.
§20. 1. Nadzór nad przewo¿onym baga¿em i zwierzêtami
nale¿y do pasa¿era.
2. Pasa¿er odpowiada za wszystkie szkody powsta³e z
jego winy w zwi¹zku z przewozem baga¿u lub zwierz¹t.

3. Nie podlegaj¹ op³acie:
a) baga¿ rêczny o rozmiarach mniejszych ni¿ podane w pkt
1,
b) ma³e zwierzêta (w tym ma³e psy) trzymane na kolanach
lub rêkach,
c) wózki inwalidzkie,
d) wózki dzieciêce (w czasie przewozu dziecko musi byæ
wyjête z wózka, je¿eli nie jest zabezpieczone szelkami
zapobiegaj¹cymi wypadniêciu z wózka),
e) instrumenty muzyczne przewo¿one przez uczniów szkó³,

ROZDZIA£ IV
Kontrola biletów.
§21. 1. Pasa¿er jest obowi¹zany na wezwanie kontrolera
biletów okazaæ wa¿ny bilet, a na ¿¹danie wrêczyæ dokument
powiadczaj¹cy uprawnienie do przejazdu ulgowego b¹d
bezp³atnego.
2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu lub
dokumentu powiadczaj¹cego uprawnienie do korzystania z
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przejazdu bezp³atnego b¹d ulgowego, kontroler pobiera
dodatkow¹ op³atê.
3. W przypadku niewype³nionego biletu miesiêcznego
pasa¿er zobowi¹zany jest uiciæ dodatkow¹ op³atê.
4. W przypadku odmowy uiszczenia ¿¹danej op³aty kontroler wzywa do okazania dokumentu umo¿liwiaj¹cego stwierdzenie to¿samoci i na jego podstawie sporz¹dza protokó³
stanowi¹cy dowód jazdy bez wa¿nego biletu. Kontroler uprawniony jest równie¿ do udaremniania próby opuszczenia pojazdu przez pasa¿era bez wa¿nego biletu. W razie odmowy
zap³acenia nale¿noci i niemo¿noci ustalenia to¿samoci
podró¿nego  zwróciæ siê do funkcjonariusza Policji i innych
organów porz¹dkowych, które maj¹, zgodnie z przepisami
prawa, uprawnienia do ustalenia to¿samoci osób, o podjêcie
czynnoci zmierzaj¹cych do ustalenia to¿samoci podró¿nego.
5. Spisywanie danych osobowych osoby jad¹cej bez
wa¿nego biletu odbywa siê wy³¹cznie w autobusie. Podczas
dokonywania przez kontrolera biletowego czynnoci zwi¹zanych z wypisywaniem podwy¿szonej op³aty dodatkowej za
jazdê bez wa¿nego biletu, osoba taka obowi¹zana jest oczekiwaæ w autobusie do czasu zakoñczenia tych czynnoci.
6. Wystawienie op³aty dodatkowej za jazdê bez wa¿nego
biletu  nie zastêpuje wa¿nego biletu i nie upowa¿nia do
kontynuowania jazdy lub przewozu baga¿u.
7. Pasa¿er otrzyma zwrot op³aty dodatkowej bez odsetek,
pomniejszonej o op³atê manipulacyjn¹ zgodn¹ z aktualnie
obowi¹zuj¹c¹ w tym zakresie Uchwa³¹ Rady Miasta Konina o
ile udowodni, ¿e posiada wa¿ny imienny dokument powiadczaj¹cy uprawnienie do ulgowego lub bezp³atnego przejazdu.
8. Okazanie upowa¿nienia do ulgi b¹d bezp³atnego przejazdu mo¿e nast¹piæ w ci¹gu 3-ch nastêpnych dni roboczych
w siedzibie Miejskiego Zak³adu Komunikacji Koninie.

9. Pasa¿er nie mo¿e odstêpowaæ skasowanego biletu
innej osobie.
10. Bilet zniszczony jest niewa¿ny.
11. Nie mo¿na legitymowaæ siê biletem przed jego skasowaniem jako wa¿nym biletem upowa¿niaj¹cym do przejazdu.
§22. Osobami uprawnionymi do kontroli biletów s¹ kontrolerzy biletów posiadaj¹cy na widocznym miejscu identyfikator zawieraj¹cy:
- nazwê przewonika,
- numer identyfikacyjny osoby dokonuj¹cej kontroli dokumentów przewozu osób lub baga¿u,
- zdjêcie kontroluj¹cego,
- zakres upowa¿nienia,
- okres wa¿noci,
- pieczêæ i podpis wystawcy (przewonika).
§23. Bilety, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, ¿e s¹ sfa³szowane, kontroler biletów zatrzymuje za pokwitowaniem.
§24. W przypadku czêciowego wykorzystania biletu pasa¿erowi nie przys³uguje zwrot nale¿noci za niewykorzystane
przejazdy.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe.
§25. Dyrektor Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Koninie
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach 1300 ¸ 1500 w Koninie ul. M. D¹browskiej 8.
Skargi i wnioski w sprawach zwi¹zanych z funkcjonowaniem
komunikacji mog¹ byæ wnoszone pisemnie, ustnie i telefonicznie.
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4555
UCHWA£A Nr XVIII/123/2007 RADY MIEJSKIEJ W ROGONIE
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. 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
i Nr 251, poz. 1847) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z
26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 47, poz. 557) i
Obwieszczenia Ministra Finansów z 10 padziernika 2007 r. w
sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowi¹-

zuj¹cych w 2008 r.(M.P. Nr 76, poz. 813) Rada Miejska w
Rogonie uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê stawki podatku od rodków transportowych - wg za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.
§2. Traci moc uchwa³a Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w
Rogonie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie okrelenia
stawek podatku od rodków transportowych na 2007 r.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Rogona.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zdzis³aw Hinz

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XVIII/123/2007
Rady Miejskiej w Rogonie
z dnia 21 listopada 2007 r.
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4556
UCHWA£A Nr XVIII/124/2007 RADY MIEJSKIEJ W ROGONIE
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie op³aty od posiadania psów na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 161, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) i art. 18a i 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity: 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) uchwala siê, co nastêpuje:

obowi¹zku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od
dnia powstania tego obowi¹zku.
2. Obowi¹zek uiszczenia op³aty powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³y okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku.
§4. 1. Wp³aty op³aty mo¿na dokonywaæ bezporednio na
konto Urzêdu Miejskiego w Rogonie.
2. Pobór op³aty mo¿e odbywaæ siê równie¿ w drodze
inkasa. Inkasentami op³aty s¹:
a) Urz¹d Miejski w Rogonie na terenie miasta,
b) so³tysi na terenie wsi.

§1. Uchwa³¹ niniejsz¹ Rada Miejska w Rogonie:
1) wprowadza na terenie gminy op³atê od posiadania psów;
2) okrela wysokoæ stawki op³aty od posiadania psów;

§5. Pobrane w danym miesi¹cu op³aty powinny byæ przez
inkasenta przekazane do Urzêdu Miejskiego do 5 dnia miesi¹ca nastêpnego.

3) okrela zasady ustalania i poboru oraz terminy p³atnoci
op³aty od posiadania psów;

§6. Za inkaso podatku przyznaje siê so³tysowi wynagrodzenie w wysokoci 10% od kwoty zainkasowanej i wp³aconej
w terminie organowi podatkowemu.

4) zarz¹dza pobór op³aty od posiadania psów w drodze
inkasa, okrela inkasentów, terminy p³atnoci dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Rogona.

§2. Stawkê roczn¹ op³aty od posiadania psów ustala siê
w wysokoci 23,00 z³

§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.

§3. 1. Op³ata od posiadania psów p³atna jest bez wezwania
do dnia 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zdzis³aw Hinz
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4557
UCHWA£A Nr XVIII/125/2007 RADY MIEJSKIEJ W ROGONIE
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) i 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, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747) Rada Miejska
w Rogonie uchwala, co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta jako podstawê
obliczenia podatku rolnego w 2008 r. do kwoty 30,00 z³ za 1
kwintal.
§2. Traci moc uchwa³a Nr II/12/2006 Rady Miejskiej w
Rogonie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obni¿enia
redniej ceny skupu ¿yta do celów podatku rolnego.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Rogona.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zdzis³aw Hinz

4558
UCHWA£A Nr XVIII/126/2007 RADY MIEJSKIEJ W ROGONIE
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty targowej i sposobu jej poboru na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz 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, Nr
220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach

lokalnych (M. P. Nr 47 poz. 557) Rada Miejska w Rogonie
uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê dzienne stawki op³aty targowej pobieranej
od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych
sprzeda¿y na targowiskach na terenie miasta i gminy Rogono w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) przy sprzeda¿y produktów rolnych z:
a) wozu konnego b) ci¹gnika, przyczepy, samochodu i stoiska 2) przy sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych z:

7,00 z³
13,00 z³
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a) stoiska -

17,00 z³

b) stoiska pod wiat¹ -

17,00 z³

c) samochodu osobowego -

17,00 z³

d) samochodu dostawczego -

18,00 z³

e) samochodu ciê¿arowego -

23,00 z³

2. Prowadz¹cy targowisko Klub sportowy We³na zainkasowan¹ op³atê targow¹ odprowadza na konto bud¿etu
gminy.
3. Ustala siê wysokoæ wynagrodzenia za inkaso dla
prowadz¹cego w wysokoci 80% zainkasowanych op³at targowych.
§4. Termin p³atnoci op³aty targowej to dzieñ sprzeda¿y
na targowiskach.

3) przy sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych z:
a) stoiska -

18,00 z³

b) stoiska pod wiat¹ -

18,00 z³

c) samochodu osobowego -

18,00 z³

d) samochodu dostawczego -

23,00 z³

e) samochodu ciê¿arowego -

30,00 z³

4) przy sprzeda¿y obnonej z rêki, kosza, wiadra itp. - 4,00 z³
§2. Za stoisko uwa¿a siê stanowisko do handlowania o
szerokoci do 3 metrów.

§5. Traci moc uchwa³a Nr II/10/2006 Rady Miejskiej w
Rogonie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie okrelenia
dziennych stawek op³aty targowej i sposobu jej poboru.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Rogona.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zdzis³aw Hinz

§3. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.

4559
UCHWA£A Nr XVIII/127/2007 RADY MIEJSKIEJ W ROGONIE
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia stawek i wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr121, poz. 844, Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847) oraz na podstawie obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr
47 poz. 557) Rada Miejska w Rogonie uchwala, co nastêpuje:

§1. Okrela siê nastêpuj¹ce roczne stawki w podatku od
nieruchomoci:
1. od budynków lub ich czêci:
1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0,45 z³
2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 15,20 z³
3) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 8,86 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20648 —

Poz. 4559

4) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 3,27 z³

b) zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,33 z³

5) pozosta³ych:

c) od pozosta³ych gruntów nie wymienionych w pkt
3a, 3b od 1 m2 powierzchni - 0,30 z³

a) od budynków gospodarczych niezwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ a bêd¹cych
w³asnoci¹ osób fizycznych i u¿ytkowanych przez
te osoby od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 3,26 z³
b) od budynków gara¿owych zajmowanych przez
osoby fizyczne w których przechowuje siê rodki
transportowe, za wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 4,70 z³
c) od zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 1,00 z³
d) od pozosta³ych budynków nie wymienionych w pkt
5a,5b,5c od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 6,18 z³

3. Od budowli ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych 2%
§2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki, budowle i grunty zajmowane na cele kulturalne
z wy³¹czeniem nieruchomoci zajêtych na dzia³alnoæ
gospodarcz¹
2) budynki, budowle i grunty lub ich czêci u¿ytkowane na
cele kultury fizycznej i sportu z wy³¹czeniem nieruchomoci zajêtych na dzia³alnoæ gospodarcz¹
3) budynki i grunty s³u¿¹ce dzia³alnoci zwi¹zanej z ochron¹
przeciwpo¿arow¹ z wy³¹czeniem nieruchomoci zajêtych
na dzia³alnoæ gospodarcz¹

1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,48 z³

§3. Traci moc uchwa³a Nr II/8/2006 Rady Miejskiej w
Rogonie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie okrelenia
stawek i wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci oraz uchwa³a Nr III/21/2007 Rady Miejskiej w Rogonie z
dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie okrelenia stawek i
wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.

2) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha pow. - 3,74 z³

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Rogona.

3) pozosta³ych:

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

2. Od gruntów:

a) od gruntów pod zabudow¹ mieszkaniow¹ oznaczonych symbolem B w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w
Obornikach od 1 m2 powierzchni - 0,16 z³

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zdzis³aw Hinz
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4560
UCHWA£A Nr IX/64/2007 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego
i okrelenia wzoru formularzy i zwolnieñ w podatku rolnym
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 ze zm.)1, oraz art. 6 ust. 3, art. 6a ust. 11, art. 12 ust. 9
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z
2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm)2 Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17.10. 2007 r. w sprawie
redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 r. Rada Miasta i Gminy Szamocin, uchwala co
nastêpuje:
§1. redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2007 r. okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w sprawie redniej ceny skupu ¿yta
za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 roku obni¿a siê z
kwoty 58,29 z³ za 1 q do kwoty 48,00 z³ za 1 q.
§2. Okrela siê wzory formularzy:

3) O ka¿dej zmianie maj¹cej wp³yw na udzielenie zwolnienia
podatnik ma obowi¹zek poinformowaæ organ podatkowy
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin.
§5. Z dniem 31 grudnia 2007 r. traci moc uchwa³a nr XVIII/
119/04 Rady Miasta i Gminy w Szamocinie z dnia 26 listopada
2004 r. w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu 1q ¿yta,
ustalonej przez Prezesa GUS na 2005 r. i okrelenia wzoru
formularzy i zwolnieñ w podatku rolnym.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008r.podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2008 r.

1) DR-1 Deklaracja na podatek rolny - za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y,

Przewodnicz¹cy Rady
Miasta I Gminy Szamocin
() Tomasz róda

2) IR-1 Informacja o gruntach - za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
§3. Okrela siê tryb i szczegó³owe warunki zwolnienia
gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej:
1) Zwolnienia udziela siê na wniosek podatnika od pierwszego miesi¹ca, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zaprzestano produkcji rolnej.
2) Do wniosku nale¿y za³¹czyæ wyci¹g z ewidencji gruntów
z okreleniem miejsca po³o¿enia gruntów, numeru dzia³ki
i klas gruntów.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, w 2003 r. Nr 80
poz. 717. Nr 162 poz. 1568, Nr 116 poz. 1203, w 2005 r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 w 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337 w 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218
2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz.U. z 2006
r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, Dz.U.
z 2007 r. Nr 109, poz. 747.
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Poz. 4560
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Poz. 4560
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— 20653 —

Poz. 4560

Dziennik Urzêdowy
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— 20654 —

Poz. 4560

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20655 —

Poz. 4560

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20656 —

Poz. 4560

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

Poz. 4561

— 20657 —

4561
UCHWA£A Nr IX/65/2007 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN
z dnia 22 listopada 2007 r.
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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.)1, oraz art. 18a i art. 19 pkt 1, lit. f ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.2) Rada Miasta i Gminy
Szamocin uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Wprowadza siê na terenie Miasta i Gminy Szamocin
op³atê od posiadania psów.
2. Okrela wysokoæ stawki op³aty od posiadania psów.
3. Okrela zasady ustalania oraz terminy p³atnoci op³aty
od posiadania psów.
§2. Stawkê roczn¹ op³aty od posiadania psów ustala siê
w wysokoci 20,00 z³ od jednego psa posiadanego przez
osobê fizyczn¹.
§3. 1. Op³ata od posiadania psów ci¹¿y na osobach fizycznych, p³atna jest bez wezwania, do dnia 15 wrzenia 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.

3. Posiadacz psa obowi¹zany jest zg³osiæ organowi podatkowemu na pimie, w terminie 14 dni o zaistnieniu przes³anek wskazanych w ust. 1 i 2 powoduj¹cych powstanie lub
wyganiecie obowi¹zku uiszczenia op³aty.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin.
§5. Z dniem 31 grudnia 2007 r. traci moc uchwa³a Nr XXV/
160/05. Rady Miasta i Gminy w Szamocinie z dnia 18 listopada
2005 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
posiadania psów.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamocin
() Tomasz róda
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, w 2003
r. Nr 80 poz. 717. Nr 162 poz. 1568, Nr 116 poz. 1203, w
2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 w 2006 r. Nr
17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 w 2007r. Dz.U. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974.

2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz. U z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 18471245, poz. 1775.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

Poz. 4562

— 20658 —

4562
UCHWA£A Nr IX/68/2007 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)2, Rada Miasta i Gminy
Szamocin uchwala co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 art. 40 ust. 1 art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)1, art. 10 ust. 1 i 2,
art. 20 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006
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§1. Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych:
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§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558. Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, w 2003
r. Nr 80 poz. 717. Nr 162 poz. 1568, Nr 116 poz. 1203, w
2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 w 2006 r. Nr
17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 w 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974.

2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz. U z 2007r. Nr220.poz. 1601, Nr 225 poz.
1635, Nr 249, poz. 1828. Nr 251, poz. 1847.

§3. Z dniem 31 grudnia 2007 r. traci moc Uchwa³a nr II/
10/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 grudnia 2006
r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamocin
() Tomasz róda

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

Poz. 4563

— 20660 —

4563
UCHWA£A Nr X/65/2007 RADY GMINY KACZORY
z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie 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. 884, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) art. 18 ust.
2 pkt 8 oraz 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 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 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)
Rada Gminy Kaczory uchwala, co nastêpuje:

1) od samochodu ciê¿arowego w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
- nie posiadaj¹cy katalizatora -

620,00 z³

- posiadaj¹cy katalizator -

600,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
- nie posiadaj¹cy katalizatora -

1.100,00 z³

- posiadaj¹cy katalizator -

1.000,00 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton:

§1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od rodków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej:

- nie posiadaj¹cy katalizatora -

1.300,00 z³

- posiadaj¹cy katalizator -

1.200,00 z³

d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby
osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia :
2 
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2) od ci¹gnika siod³owego i balastowego :
a) ci¹gnik siod³owy i balastowy przystosowany do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

/



 
























2 



- posiadaj¹cy katalizator -

1.390,00 z³



 





1.400,00 z³

b) ci¹gnik siod³owy i balastowy przystosowany 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:







- nie posiadaj¹cy katalizatora -
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3) od przyczepy lub naczepy:

b) które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj ¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12
ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

a) 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 350,00 z³
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4) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc:
- nie posiadaj¹cy katalizatora -

950,00 z³

- posiadaj¹cy katalizator -

900,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc:
- nie posiadaj¹cy katalizatora -

1.650,00 z³

- posiadaj¹cy katalizator -

1.600,00 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kaczory.





§3. Z dniem 31 grudnia 2007 r. traci moc uchwa³a Nr
XXVIII/158/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 listopada 2005
r. w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 193, poz. 5326).
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Stefan Kowal

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20662 —

Poz. 4564, 4665

4564
UCHWA£A Nr XVI/107/07 RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 26 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego 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 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; Nr 167, poz. 1759; 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) 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 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006
Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; Nr 245. poz. 1775; Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy Dopiewo uchwala,
co nastêpuje:

nego z dnia 17 padziernika 2007 r. w sprawie redniej ceny
skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 r. (M.P.
z dnia 23 padziernika 2007 r. Nr 77, poz. 831), przyjmowan¹
jako podstawê obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Dopiewo w 2008 r., do kwoty 3 8,00 z³ za 1 q.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc uchwa³a Nr LX/486/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 padziernika 2006 r. w sprawie obni¿enia
redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2007 r.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, nie wczeniej
jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2008 r.

§1. Postanawia siê obni¿yæ redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycz-

Przewodnicz¹cy
Redy Gminy Dopiewo
() Zofia Dobrowolska

4565
UCHWA£A Nr XI/70/07 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2008 rok na obszarze gminy Kiszkowo, wprowadzenia niektórych zwolnieñ od tego podatku i okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku  o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr
142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) art. 5, art. 6 ust. 12,
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 z
póniejszymi zmianami) Rada Gminy Kiszkowo uchwala co
nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci 
0,54 z³,

2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 
14,50 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym 
8,86 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 
3,75 z³,
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5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków
lub ich czêci:
a) od budynków letniskowych i rekreacyjnych tak
okrelonych w pozwoleniu na budowê  6,23 z³,
b) pozosta³ych budynków lub ich czêci w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 
3,50 z³,
6) od budowli - 2% ich wartoci,
7) od gruntów:
a) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
0,64 z³,
b) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3,74 z³,

Poz. 4565, 4566

§2. Zwolnienia od podatku od nieruchomoci:
1. Budynki i grunty po³o¿one na terenie gminy zajête na
potrzeby kultury i ochrony przeciwpo¿arowej.
2. Budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania cieków, stacje uzdatniania wody oraz linie przesy³owe i
rozdzielcze wody.
§3. 1. Podatek od nieruchomoci od osób fizycznych pobierany jest w drodze inkasa przez So³tysa lub p³atny w kasie
Urzêdu Gminy albo na rachunek bankowy Urzêdu Gminy.
2. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 4% od zainkasowanych kwot podatku.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kiszkowo.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje w roku podatkowym 2008.

c) od 1 m2 powierzchni gruntów rekreacyjno-wypoczynkowych 
0,34 z³,

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Kazimierz Barañczak

d) od 1 m2 powierzchni pozosta³ych gruntów, w tym
zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego 
0,14 z³,

4566
UCHWA£A Nr XI/71/07 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu 1q ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze
gminy Kiszkowo na 2008 rok oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku  o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr
142 poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku  o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku
Nr 136 poz. 966 ze zmianami) Rada Gminy Kiszkowo uchwala
co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu 1q ¿yta przyjmowan¹,
jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Kiszkowo na 2008 rok z kwoty 58,29 z³ na kwotê 39,00 z³ za
1q.
§2. 1. Podatek rolny od osób fizycznych pobierany jest w
drodze inkasa przez so³tysów lub p³atny w kasie Urzêdu
Gminy albo na rachunek bankowy Urzêdu Gminy.

2. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 4% od zainkasowanych kwot podatku.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kiszkowo.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje w roku podatkowym 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Kazimierz Barañczak
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UCHWA£A Nr XI/72/07 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku  o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr
142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) w zwi¹zku z art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 z
póniejszymi zmianami) Rada Gminy Kiszkowo uchwala co
nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
1) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 

630 z³

2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 

840 z³

3) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 

1.100 z³

2. Od samochodu ciê¿arowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
i o liczbie osi:
1) dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton 
1.000 z³
2) trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿
19 ton 
1.000 z³
3) trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 19 ton 
1.200 z³
4) cztery i wiêcej i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton
i mniej ni¿ 27 ton 
1.200 z³
5) cztery i wiêcej i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 27 ton
i mniej ni¿ 29 ton 
1.750 z³
6) cztery i wiêcej i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 29 ton

1.850 z³
3. Od samochodu ciê¿arowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej
lub wy¿szej ni¿ 12 ton i o liczbie osi:
1) dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿
15 ton 
1.000 z³
2) dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 15 ton 
1.450 z³
3) trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿
17 ton 
1.000 z³
4) trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 17 ton i mniej ni¿
23 ton 
1.200 z³

5) o liczbie osi  trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 23
tony 
1.750 z³
6) cztery i wiêcej i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton
i mniej ni¿ 25 ton 
1.200 z³
7) cztery i wiêcej i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 25 ton
i mniej ni¿ 27 ton 
1.500 z³
8) cztery i wiêcej i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 27 ton
i mniej ni¿ 29 ton 
1.850 z³
9) cztery i wiêcej i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 29 ton

2.500 z³
4. 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:
1) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony 

800 z³

2) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton 

1.000 z³

3) od 9 ton i poni¿ej 12 ton 

1.200 z³

5. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i o liczbie osi:
1) dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿
31 ton 
1.000 z³
2) dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 31 ton 
1.650 z³
3) trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿
40 ton 
1.500 z³
4) trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 40 ton
1.900 z³
6. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
i o liczbie osi:
1) dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿
31 ton 
1.750 z³
2) dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 31 ton 
1.930 z³
3) trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿
40 ton 
1.900 z³
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4) trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 40 ton 
2.520 z³.
7. 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  600 z³.
8. Przyczepy i naczepy, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i o liczbie osi:
1) jedna i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton i mniej
ni¿ 18 ton 
500 z³
2) jedna i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 18 ton 
600 z³
3) dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿
33 tony 
900 z³
4) dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 33 ton i mniej ni¿
38 ton 
1.100 z³
5) dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 38 ton 
1.400 z³
6) trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿
33 tony 
900 z³

9. Przyczepy i naczepy, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i o
liczbie osi:
1) jedna i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton i mniej
ni¿ 18 ton 
500 z³
2) jedna i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 18 ton 
700 z³
3) dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿
28 tony 
900 z³
4) dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 28 ton i mniej ni¿
33 tony 
1.100 z³
5) dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 33 tony i mniej
ni¿ 38 ton 
1.500 z³
6) dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 38 ton


1.900 z³

7) trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿
38 tony 
1.300 z³
8) trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 38 ton 
1.400 z³
10. Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
1) o liczbie miejsc mniejszej ni¿ 30 miejsc 

1.500 z³

7) trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 33 tony i mniej ni¿
38 ton 
1.100 z³

2) O liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 
1.900 z³

8) trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 38 ton 
1.350 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje w roku podatkowym 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Kazimierz Barañczak
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UCHWA£A Nr XI/73/07 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie: ustalenia wysokoci stawek op³aty targowej i poboru oraz okrelenia
inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso, na obszarze Gminy Kiszkowo na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku  o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr
142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a i
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 z
póniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawki op³aty targowej w wysokoci:
1) przy sprzeda¿y owoców i warzyw, op³ata dzienna wynosi
10 z³otych je¿eli sprzeda¿ prowadzona jest z rêki, koszów,
stoisk, wozów konnych, przyczep lub pojazdów samochodowych,
2) przy sprzeda¿y pozosta³ych towarów op³ata dzienna wynosi 25 z³otych, niezale¿nie od formy sprzeda¿y,

2. Pobór op³aty targowej dokonywany jest przez inkasenta Pani¹ Majchrowicz Stanis³awê, która za te czynnoci otrzymuje wynagrodzenie w wysokoci 30% zainkasowanych op³at.
§2. Przy sprzeda¿y towarów prowadzonej w okresie uroczystoci odpustowych w miejscowoci D¹brówka Kocielna,
op³atê targow¹ ustala siê wysokoci 40 z³otych, niezale¿nie od
formy sprzeda¿y.
Pobór op³aty targowej dokonywany jest przez So³tysa
D¹brówki Kocielnej.
§3. Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje w roku podatkowym 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Kazimierz Barañczak

4569
UCHWA£A Nr XI/74/07 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie: ustalenia obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy Kiszkowo wzorów formularzy
podatkowych dotycz¹cych podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku  o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr
142 poz. 1591, ze zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30
padziernika 2002 roku  o podatku lenym (Dz.U. Nr 200 poz.
1682 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 1991 roku
 o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121
poz. 844 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15
listopada 1984 roku  o podatku rolnym (Dz. U z 2006 roku
Nr 136 poz. 969 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co
nastêpuje:

§1. Ustala siê wzory formularzy podatkowych:
1) deklaracja na podatek od nieruchomoci stanowi za³¹cznik
nr 1 do uchwa³y,
2) informacja w sprawie podatku od nieruchomoci stanowi
za³¹cznik nr 2 do uchwa³y,
3) deklaracja na podatek rolny stanowi za³¹cznik nr 3 do
uchwa³y,
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4) informacja w sprawie podatku rolnego stanowi za³¹cznik
nr 4 do uchwa³y,
5) deklaracja na podatek leny stanowi za³¹cznik nr 5 do
uchwa³y,
6) informacja w sprawie podatku lenego stanowi za³¹cznik
nr 6 do uchwa³y.
§2. Traci moc uchwa³a Nr III/19/02 Rady Gminy Kiszkowo
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy Kiszkowo wzorów formularzy podat-

Poz. 4569

kowych dotycz¹cych podatku od nieruchomoci, podatku
rolnego i podatku lenego.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po opublikowaniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Kazimierz Barañczak
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— 20681 —

Poz. 4569

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20682 —

Poz. 4569

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20683 —

Poz. 4569

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20684 —

Poz. 4569

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

Poz. 4570

— 20685 —

4570
UCHWA£A Nr XIV/93/2007 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 5 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 Miejska w
Okonku uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od
nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0,52 z³.
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 16,00 z³.
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
8,80 z³.
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielenia wiadczeñ
zdrowotnych za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 3,60 z³.
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej w tym:
a) gara¿e -

4,40 z³.

b) budynki zajmowane na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego 3,50 z³.
c) budynki gospodarcze, w których zaprzestano prowadzenia dzia³alnoci rolniczej 1,00 z³.
d) budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku
rodzinnego 6,00 z³.
e) pozosta³e budynki -

3,50 z³.

6) od budowli:
a) wykorzystywanych wy³¹cznie do dzia³alnoci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê oraz zbiorowego
odprowadzania i oczyszczania nieczystoci p³ynnych 1,00%
b) pozosta³ych budowli - 2,00% ich wartoci okrelonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3  7 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych.

7) od powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntu i budynków za 1 m2
powierzchni 0,57 z³.
8) od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,60 z³.
9) od pozosta³ych gruntów za 1 m2 powierzchni przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budownictwa mieszkaniowego lub faktycznie
wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz
zajmowanych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego 0,12 z³.
10) od pozosta³ych gruntów za 1 m2 powierzchni -

0,35 z³.

§2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) nieruchomoci zajête na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej za wyj¹tkiem zajmowanych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej;
b) nieruchomoci przeznaczone do prowadzenia dzia³alnoci
kulturalnej za wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej;
c) nieruchomoci przeznaczone do prowadzenia dzia³alnoci
rehabilitacyjnej oraz terapii zajêciowej na rzecz osób niepe³nosprawnych, z wyj¹tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej;
d) nieruchomoci zajête na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie kultury fizycznej i sportu, z wyj¹tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej;
e) nieruchomoci wykorzystywane do prowadzenia dzia³alnoci w zakresie pomocy spo³ecznej z wyj¹tkiem zajmowanych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej;
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Okonek
§4. Traci moc uchwa³a Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w
Okonku z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
§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.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() mgr Danuta Per³owska

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

Poz. 4571, 4572

— 20686 —

4571
UCHWA£A Nr XIV/94/2007 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie op³aty od posiadania psów na terenie Miasta i Gminy Okonek
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.), art. 18 a ust. 1 i ust. 2 i art. 19 pkt 1 lit f
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 Okonku uchwala, co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê na terenie Miasta i Gminy Okonek
op³atê od posiadania psów.
§2. Stawkê roczn¹ op³aty od posiadania psów okrela siê
w wysokoci 24,00 z³ od jednego psa.
§3. 1. Op³ata od posiadania psów p³atna jest bez wezwania
do dnia 15 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, stawkê roczn¹ zmniejsza siê proporcjonalnie
do liczby miesiêcy, w których nie 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.

§4. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty od posiadania psów w
drodze inkasa.
2. Jako inkasentów op³aty okrela siê so³tysów na terenie
poszczególnych so³ectw oraz Urz¹d Miasta i Gminy w Okonku
na terenie miasta Okonek.
3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso op³aty w wysokoci 25% zainkasowanej i wp³aconej organowi podatkowemu
kwoty.
§5. Zap³aty op³aty od posiadania psów mo¿na dokonaæ
równie¿ w kasie Urzêdu Miasta i Gminy w Okonku oraz na
rachunek bie¿¹cy Urzêdu Miasta i Gminy w Okonku.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Okonek.
§7. Traci moc uchwa³a nr IV/14/2002 Rady Miejskiej w
Okonku z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia podatku
od posiadania psów na terenie miasta i gminy.
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() mgr Danuta Per³owska

4572
UCHWA£A Nr XIV/95/2007 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 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 Okonku
uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych
wg za³¹cznika Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Okonek.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

Poz. 4572

— 20687 —

§3. Traci moc uchwa³a Nr III/17/2006 Rady Miejskiej w
Okonku z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku
od rodków transportowych.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() mgr Danuta Per³owska

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIV/95/2007
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 listopada 2007 roku

STAWKI PODATKÓW OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2008 ROK
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199
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Poz. 4572

— 20688 —
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

Poz. 4573

— 20689 —

4573
UCHWA£A Nr XIV/96/2007 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku lenego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30
padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682 z pón. zm.) Rada Miejska w Okonku uchwala, co
nastêpuje:
§1. Okrela siê wzór formularza dla osób fizycznych zawieraj¹cych informacjê o lasach, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do
uchwa³y.
§2. Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek
leny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym
spó³ek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek
organizacyjnych Lasów Pañstwowych, a tak¿e jednostek or-

ganizacyjnych Agencji Nieruchomoci Rolnej, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
§3. Traci moc uchwa³a Nr VI/25/2002 Rady Miejskiej w
Okonku z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku
lenego.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Okonek.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() mgr Danuta Per³owska

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20690 —

Poz. 4573

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20691 —

Poz. 4573

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20692 —

Poz. 4573

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20693 —

Poz. 4573

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

Poz. 4574

— 20694 —

4574
UCHWA£A Nr XIV/97/2007 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 13 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 Okonku uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek
organizacyjnych Agencji Nieruchomoci Rolnej, jednostek
organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy
Pañstwowe, a tak¿e osób fizycznych bêd¹cych wspó³w³acicielami lub posiadaczami nieruchomoci wraz z osobami
prawnymi  zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Okrela siê wzór informacji o nieruchomociach i
obiektach budowlanych dla osób fizycznych  zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3. Traci moc uchwa³a Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w
Okonku z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie okrelenia
wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od
nieruchomoci.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Okonek.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() mgr Danuta Per³owska

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20695 —

Poz. 4574

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20696 —

Poz. 4574

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20697 —

Poz. 4574

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20698 —

Poz. 4574

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20699 —

Poz. 4574

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20700 —

Poz. 4574

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20701 —

Poz. 4574

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20702 —

Poz. 4574

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

Poz. 4575

— 20703 —

4575
UCHWA£A Nr XIV/98/2007 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 6 a ust. 11 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 Okonku uchwala, co
nastêpuje:
§1. Okrela siê wzór formularza dla osób fizycznych zawieraj¹cy informacjê o gruntach, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y.
§2. Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek
rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym
spó³ek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek
organizacyjnych Agencji Nieruchomoci Rolnej a tak¿e jedno-

stek organizacyjnych Lasów Pañstwowych, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
§3. Traci moc uchwa³a Nr VI/23/2002 Rady Miejskiej w
Okonku z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wzorów formularzy do celów wymiaru i poboru podatku
rolnego.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Okonek.
§5. Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() mgr Danuta Per³owska

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20704 —

Poz. 4575

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20705 —

Poz. 4575

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20706 —

Poz. 4575

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20707 —

Poz. 4575

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20708 —

Poz. 4575

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20709 —

Poz. 4575

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

Poz. 4576, 4577

— 20710 —

4576
UCHWA£A Nr XIII/96/2007 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze
zm.) Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co nastêpuje:
§1. redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2007 r., okrelon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2007 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2007r. (Mon. Pol. Nr 77, poz. 831), obni¿a siê
z kwoty 58,29 z³ za 1 q do kwoty 38 z³ za 1 q.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje w roku podatkowym 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Skoki
() Zbigniew Kujawa

4577
UCHWA£A Nr XIII/97/2007 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
z dnia 27 listopada 2007 r.
ustalenia stawek w podatku od rodków transportowych

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (t. j. Dz.U. 2006 r. Nr 121, poz.
844 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co
nastêpuje:
§1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie miasta i gminy
Skoki:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

528 z³;

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

636 z³;

c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton -

744 z³;

2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton - stawki okrela
za³¹cznik nr 1 do uchwa³y, w zale¿noci od liczby osi,

dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia;
3) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5
tony i poni¿ej 12 ton  1.236 z³;
4) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych 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
uchwa³y, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy
ca³kowitej zespo³u pojazdów i rodzaju zawieszenia;
6) od przyczep lub naczep, 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 podat-
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ku rolnego - stawki okrela za³¹cznik nr 3 do uchwa³y, w
zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej
zespo³u pojazdów i rodzaju zawieszenia;

§3. Traci moc uchwa³a Nr III/11/06 Rady Miejskiej Gminy
Skoki z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek
w podatku od rodków transportowych.

7) od autobusów o iloci miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc

- 672 z³;

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 

1.488 z³.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od l stycznia 2008 r.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Skoki
() Zbigniew Kujawa

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIII/97/2007
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH 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 XIII/97/2007
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH 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 XIII/97/2007
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH OD PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON

/
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4578
UCHWA£A Nr XI/69/2007 RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w zwi¹zku z art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
op³atach lokalnych1 (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844 ze zmianami)) Rada Miejska w Ostrorogu uchwala co
nastêpuje:




















 













§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:





2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a niniejszej ni¿ 18 ton































 





b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:































 





c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:































 





3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
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b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton































 





c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton, a mniejszej ni¿ 29 ton
































 





d) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton































 





4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:




 







 







 













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¿ 18 ton


















 






b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:


















 






c) wy¿szej ni¿ 36 ton i mniejszej ni¿ 40 ton


















 






d) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton
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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¿ 18 ton:


















 






b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 31 ton:


















 






c) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton do 36 ton w³¹cznie:



















 






d) wy¿szej ni¿ 36 ton do mniej ni¿ 40 ton


















 






e) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton


















 






7) przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³ko wit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:


 







8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a)równa lub wy¿sza ni¿ 12 ton i mniejsza ni¿ 18 ton:



























 



b) równa lub wy¿sza ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
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c) wy¿sza ni¿ 36 ton:


























 



9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) równa lub wy¿sza ni¿ 12 ton i mniejsza ni¿ 18 ton:


























 



b) równa lub wy¿sza ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:




























 



c) wy¿sza ni¿ 36 ton:


























 



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



















§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w
Ostrorogu z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie: okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego od 1
stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ostrorogu
() Andrzej Greczka



1) 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),
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 cz³onkowstwa w Unii
Europejskiej - dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku
Urzêdowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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4579
UCHWA£A Nr XI/70/2007 RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 6 ust. 3 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 ze zmianami) Rada Miejska
w Ostrorogu uchwala co nastêpuje:
§1. redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2007 roku okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2007 roku
(M.P. Nr 77 poz. 831) obni¿a siê z kwoty 58,29 z³ za 1 q do
kwoty 40,00 z³ za 1 q.

§2. Przyjêta cena skupu ¿yta s³u¿yæ bêdzie do ustalenia
podatku rolnego na rok 2008.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ostrorogu
() Andrzej Greczka

4580
UCHWALA Nr XI/71/2007 RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia wysokoci podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. l ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych1 (tekst
jedn. Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada
Miejska w Ostrorogu uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek rocznych podatku od
nieruchomoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,67 z³ od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,64 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) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - 0,50 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 - 17,70 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
- 8,67 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,80 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego od 1
stycznia 2008 r.

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 5,04 z³ 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 o podatkach i op³atach
lokalnych.
§2. Traci moc Uchwa³a Nr II/6/2006 Rady Miejskiej w
Ostrorogu z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie: okrelenia
wysokoci podatku od nieruchomoci.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.
Roszenia w Dzienniku Urzêdowym
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego

Poz. 4580

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ostrorogu
() Andrzej Greczka
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w
sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów miêdzy
pañstwami cz³onkowskimi (Dz.U. WE L. 368 z 17.12.1992
roku)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w
sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz.
WE L 187 z 20.07.1999 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.
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