Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 205

Poz. 4796

— 21225 —

4796
UCHWA£A Nr XII/92/2007 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ
z dnia 6 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (j. t. Dz.U. z 2006 r. Nr 121
poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co
nastêpuje:

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 882,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton











- 617,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 804,00 z³
 1.025,00 z³

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

- 595,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 782,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  1.002,00 z³
5. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:






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

 



 1.046,00 z³

4. Od samochodu ciê¿arowego wyposa¿onego w katalizator
spalin wyprodukowanego w roku 1999 i póniej
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:

 1.090,00 z³



- 826,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

2. Od samochodu ciê¿arowego nieposiadaj¹cego katalizatora spalin wyprodukowanego w roku 1999 i póniej
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:



b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

3. Od samochodu ciê¿arowego wyposa¿onego w katalizator
spalin wyprodukowanego przed rokiem 1999
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:

1. Od samochodu ciê¿arowego nieposiadaj¹cego katalizatora spalin wyprodukowanego przed rokiem 1999
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
- 644,00 z³

- 639,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

§1. Ustala siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych jak ni¿ej:

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

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



































































































































































 































































6. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego bez katalizatora
spalin i wyprodukowanego przed rokiem 1999 - przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie
b) powy¿ej 8 ton a poni¿ej 12 ton

- 882,00 z³
 1.102,00 z³

7. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego bez katalizatora
spalin i wyprodukowanego w roku 1999 i póniej - przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie
b) powy¿ej 8 ton a poni¿ej 12 ton

- 826,00 z³
 1.046,00 z³
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8. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego wyposa¿onego
w katalizator spalin i wyprodukowanego przed rokiem
1999 - przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹
lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie

- 770,00 z³

b) powy¿ej 8 ton a poni¿ej 12 ton

- 992,00 z³

9. Od ci¹gnika siod³owego balastowego i wyposa¿onego
w katalizator spalin i wyprodukowanego w roku 1999
i póniej - przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z na














a) od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie

- 716,00 z³

b) powy¿ej 8 ton a poni¿ej 12 ton

- 935,00 z³

10. Od ci¹gnika siod³owego balastowego i wyposa¿onego
w katalizator spalin i wyprodukowanego w roku 1999
i póniej - przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:







czep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:

 





























































































 



























11. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton - wyprodukowanych przed rokiem 1999 z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego - 276,00 z³
12. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
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12 ton - wyprodukowanych w 1999 roku i póniej
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego - 264,00 z³
13. Od przyczep i 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 podatku rolnego, jak ni¿ej:


 























































































































































14. Od autobusu bez katalizatora spalin, wyprodukowanego
przed rokiem 1999 o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc

- 550,00 z³

b) powy¿ej 15 i poni¿ej 30 miejsc

- 914,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

 1.913,00 z³

15. Od autobusu bez katalizatora spalin, wyprodukowanego
w roku 1999 i póniej o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc

- 529,00 z³





 



b) powy¿ej 15 i poni¿ej 30 miejsc
c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

- 893,00 z³
 1.906,00 z³

16. Od autobusu wyposa¿onego w katalizator spalin, wyprodukowanego przed rokiem 1999 o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc

- 484,00 z³

b) powy¿ej 15 i poni¿ej 30 miejsc

- 849,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

 1.873,00 z³
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17. Od autobusu wyposa¿onego w katalizator spalin,
wyprodukowanego w roku 1999 i póniej o liczbie miejsc do
siedzenia:
a) do 15 miejsc

- 440,00 z³

b) powy¿ej 15 i poni¿ej 30 miejsc

- 804,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
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 1.839,00 z³

§2. Podatek od rodków transportowych p³atny jest bez
wezwania w Banku Spó³dzielczym Poniec Oddzia³ w Osiecznej
na konto bankowe Urzêdu Miasta i Gminy w Osiecznej Nr 51
8682 0004 2600 0273 2000 0010.

§3. Podatek od rodków transportowych jest p³atny
w dwóch ratach w terminie do 15 lutego ka¿dego roku i do
15 wrzenia ka¿dego roku.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy w Osiecznej.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Osiecznej
() Roman Lewicki

4797
UCHWA£A Nr XII/93/2007 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ
z dnia 6 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla
obliczenia wysokoci podatku rolnego na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (j. t. Dz.U. z 2006 r. Nr 136
poz. 969 ze zmianami) w zwi¹zku z Komunikatem Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika
2007 r. (M. P. Nr 77 poz. 831) Rada Miejska w Osiecznej
uchwala, co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê kwotê stanowi¹c¹ redni¹ cenê skupu ¿yta,
okrelon¹ w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (j. t. Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze
zmianami), przyjmowan¹ jako podstawa obliczania podatku

rolnego na obszarze Gminy Osieczna na 2008 rok do kwoty
45,00 z³ za kwintal.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy w Osiecznej.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Osiecznej
() Roman Lewicki

