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4798
UCHWA£A Nr XII/72/2007 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych na 2008 r.
Na postawie 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; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz.U. Nr
62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271;
Dz.U. Nr 214, poz. 1806; Dz.U-z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ; Nr
162, poz. 1568 ; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz U z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art.
10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach
i op³atach lokalnych1 (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala siê co
nastêpuje:
§1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹cych na terenie miasta i gminy:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego
do dnia 31 grudnia 1997 r.:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 660 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 1.008 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

- 1.140 z³

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego
po dniu 31 grudnia 1997 r.
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 636 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 960 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

- 1.044 z³

3) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego
do dnia 31 grudnia 1997 r. posiadaj¹cego katalizator
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 612 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 948 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

- 1.020 z³

4) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego
po dniu 31 grudnia 1997 r. posiadaj¹cego katalizator
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 540 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 912 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

- 984 z³

5) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton - w zale¿noci od liczby
osi, dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu i rodzaju

zawieszenia stawki podatkowe okrela za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y
6) 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 wyprodukowanych do dnia 31 grudnia
1997 r.
-

od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

- 1.572 z³

7) 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 wyprodukowanego po dniu 31 grudnia
1997 r.
-

od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

- 1.524 z³

8) 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 wyprodukowanego do dnia 31 grudnia
1997 r. posiadaj¹cego katalizator
-

od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

- 1.356 z³

9) od ci¹gnika siod³owego lub 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 wyprodukowanego po dniu 31 grudnia
1997 r. posiadaj¹cego katalizator
-

od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

- 1.236 z³

10) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton - stawki podatkowe okrela za³¹cznik Nr
2 do niniejszej uchwa³y.
11) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton wyprodukowanej do dnia 31 grudnia
1997 r. z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
a) od 7 ton do 10 ton

- 144 z³

b) powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12 ton

- 180 z³

12) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³ko wit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 1997
r. z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
a) od 7 ton do 10 ton

- 120 z³
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b) powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12 ton

- 168 z³

§3. Podatnicy uiszczaj ¹ podatek od rodków transportowych na rachunek bud¿etu gminy.

13) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego, stawki podatkowe okrela za³¹cznik
Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy w Wielichowie.
§5. Traci moc uchwa³a Nr III/12/06 Rady Miejskiej
w Wielichowie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od rodków transportowych.

14) od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia
1997 r. w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej ni¿ 20 miejsc

- 432 z³

b) od 20 miejsc do 29 miejsc

- 768 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

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

- 1.656 z³

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Stanis³aw Marciniak

15) od autobusu wyprodukowanego po 31 grudnia 1997 r.
w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej ni¿ 20 miejsc

- 408 z³

b) od 20 miejsc do 29 miejsc

- 732 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

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

- 1.572 z³

1)

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

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).

16) od autobusu posiadaj¹cego katalizator bez wzglêdu na
datê produkcji w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej ni¿ 20 miejsc

- 348 z³

b) od 20 miejsc do 29 miejsc

- 660 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

- 1.476 z³

*§2.Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
pojazdy bêd¹ce w posiadaniu jednostek samorz¹dowych
wykorzystywane wy³¹cznie do ich potrzeb z wyj¹tkiem pojazdów okrelonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych.

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

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XII/72/2007
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 7 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON.
/
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XII/72/2007
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 7 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH
PRZYSTOSOWANYCH DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ
MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON.
/
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XII/72/2007
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 7 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE
Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ
CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON.
/
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2007 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada
2007 r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych

* Uchwa³a Nr 24/1014/2007 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2007 roku
orzeka niewa¿noæ postanowieñ §2 uchwa³y Nr XII/72/

4799
UCHWA£A Nr XII/77/2007 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWO
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie: ustalenia op³aty targowej
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. 19 pkt 1 a i pkt
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), Rada
Miejska Wielichowo uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od sprzeda¿y w miejscach, w których prowadzony jest handel na terenie
Miasta i Gminy Wielichowo w nastêpuj¹cych kwotach:
1) od sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych i spo¿ywczych
- 5,00 z³
2) od sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych nieprzetworzonych
z w³asnej produkcji
- 3,00 z³
§2. Terminem p³atnoci op³aty targowej jest dzieñ dokonywania sprzeda¿y w miejscach prowadzenia handlu.
§3 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
2. Wyznacza siê inkasentem Urz¹d Miasta i Gminy
w Wielichowie.

*3. Okrela siê wynagrodzenie za inkaso dla inkasenta
w wysokoci 10% od op³at, o których mowa w §1 uchwa³y.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wielichowo.
§5. Traci moc prawn¹ uchwa³a nr IV/26/06 Rady Miejskiej
Wielichowo z dnia 28 grudnia 2006 r.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Stanis³aw Marciniak
* Uchwa³a Nr 24/1015/2007 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2007 roku
orzeka niewa¿noæ postanowieñ w czêci §3 ust. 3 uchwa³y Nr XII/77/2007 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia
7 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia op³aty targowej.

