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4822
UCHWA£A Nr XIV/72/07 RADY GMINY KAMIERZ
z dnia 13 padziernika 2007 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci 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, 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. 5 ust. 1 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. Okrela siê wysokoæ stawek rocznych podatku od
nieruchomoci:
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1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych
lub ich czêci - 0,59 z³
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej - 18,00 z³
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowany materia³em siewnym - 8,86 z³
4) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
- 3,84 z³
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub
ich czêci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 6,00 z³
6) od wartoci budowli okrelonej na podstawie art.4 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
- 2%
7) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 z³

8) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74
z³
9) od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,29
z³.
§2. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci od
osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Na inkasentów podatku od nieruchomoci wyznacza
siê so³tysów wsi.
3. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso okrela za³¹cznik
do uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kamierz.
§4. Traci moc uchwa³a Nr LII/295/06 Rady Gminy Kamierz z dnia 24 padziernika 2006 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci (Dz. Urz. Woj.
Wielk. Nr 197, poz. 4657).
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
() Grzegorz Reinholz
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIV/72/07
Rady Gminy Kamierz
z dnia 13 padziernika 2007 r.

WYSOKOÆ WYNAGRODZENIA ZA INKASO PODATKU OD NIERUCHOMOCI USTALA SIÊ
W NASTÊPUJ¥CEJ WYSOKOCI:
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4823
UCHWA£A Nr VIIII/53/2007 RADY MIASTA I GMINY W SZAMOCIN
z dnia 18 padziernika 2007 r.
w sprawie: ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i wzorów formularzy
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.1) art. 5 ust. 1, 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.2) uchwala siê co nastêpuje:

3. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych,
a) ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej wody
i ciep³a 1% wartoci,

§1. Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:

b) ruroci¹gów i przewodów sieci s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków - 1% wartoci,

1. Od budynków lub ich czêci:

c) pozosta³ych - 2% wartoci.

a) mieszkalnych - 0,59 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 15,90 z³ od
1m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,66 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,84 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacjê po¿ytku powierzchni u¿ytkowej, publicznego
- 6,15 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

§2. Ustala siê wzory formularzy:
1) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomoci, za³¹cznik
nr 1 do uchwa³y,
2) IN-1 Informacja o nieruchomociach i obiektach budowlanych, za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin.
§4. Z dniem 31 grudnia 2007 r. traci moc uchwa³a Nr II/
09/06 Rady Miasta i Gminy w Szamocinie z dnia 6.12.2006 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i okrelenia wzorów formularzy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 r.

f) gospodarczych nie zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 3,96 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamocin
() Tomasz róda

2. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,69 z³ od 1 m2 powierzchni,

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 w2006 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 2007 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847.

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,74 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacjê po¿ytku publicznego - 0,19 z³ od 1 m2 powierzchni,
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4824
UCHWA£A Nr XVI/118/2007 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie: okrelenia trybu i szczegó³owych warunków zwolnienia od podatku rolnego u¿ytków rolnych,
na których zaprzestano produkcji rolnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 roku Nr
142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003
roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz.
1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007
roku Nr 48, poz. 327) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15
listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz.U. z 2006 roku
Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245,
poz. 1775; z 2007 roku Nr 109, poz. 747) Rada Miasta i Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwa³a okrela tryb i szczegó³owe warunki zwolnienia od podatku rolnego u¿ytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej zwolnieniem.
§2. 1. Zwolnienie stosuje siê na wniosek podatnika.
2. Pocz¹tek okresu zwolnienia nie mo¿e byæ wczeniejszy
ni¿ pierwszy dzieñ miesi¹ca nastêpuj¹cego po z³o¿eniu wnioski, o którym mowa w ust. 1.
3. Wniosek powinien zawieraæ dane dotycz¹ce gruntu,
którego ma dotyczyæ zwolnienie, a w szczególnoci:
a) numer dzia³ki wed³ug ewidencji gruntów,
b) miejsce po³o¿enia gruntów,
c) ich powierzchniê w hektarach fizycznych,
d) okrelenie rodzaju u¿ytków rolnych i ich klas,
e) okres wy³¹czenia z produkcji rolnej,
f) motywy sk³aniaj¹ce do zaprzestania produkcji rolnej.
§3. 1. Warunki zwolnienia s¹ nastêpuj¹ce:
1) zaprzestanie uprawy rolin;

2) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;
3) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;
4) utrzymywanie gruntów w stanie nie zagra¿aj¹cym rozprzestrzenianiu siê chwastów.
2. Warunki okrelone w ust. 1 musz¹ byæ spe³nione
³¹cznie.
§4. 1. Zwolnienie nastêpuje w drodze decyzji Burmistrza.
2. W razie niedope³nienia jednego z zastrze¿onych warunków organ podatkowy stwierdza wyganiêcie w ca³oci
lub w czêci decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Podatnik jest zobowi¹zany do zawiadomienia Urzêdu
Miasta i Gminy Szamotu³y w terminie 14 dni o zaistnia³ych
zmianach w przypadku wczeniejszego podjêcia produkcji na
wy³¹czonych u¿ytkach rolnych.
§5. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Szamotu³y.
§6. Traci moc Uchwa³a Nr XXIII/180/96 Rady Miasta
i Gminy Szamotu³y z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie
okrelenia trybu i szczegó³owych warunków zwolnienia od
podatku rolnego u¿ytków rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata zmieniona
Uchwa³¹ Nr III/14/2002 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia
11 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian do
Uchwa³y Nr XXIII/180/96 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie okrelenia trybu
i szczegó³owych warunków zwolnienia od podatku rolnego
u¿ytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na
okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
() Marek Pawlicki
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4825
UCHWA£A Nr XVI/119/2007 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie: op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2001 Nr 142, poz.1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz.
1441; Nr 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007
roku Nr 48, poz. 327) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (t. j.
Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
 Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60,
Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 roku
Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225,
poz. 1635; z 2007 roku Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818) Rada
Miasta i Gminy Szamotu³y uchwala, co nastêpuje:
§1. Dzienna stawka op³aty targowej pobierana w soboty,
niedziele i wiêta na targowiskach po³o¿onych na terenie
Miasta i Gminy Szamotu³y wynosi z tytu³u:
1. sprzeda¿y artyku³ów rolno-spo¿ywczych (bez artyku³ów
pochodzenia zagranicznego):

- o ³adownoci powy¿ej 1,5 t -

d) z rêki, kosza, skrzynki itp. za ka¿dy 1 m2 zajêtej powierzchni 10,00 z³.
§2. Dzienna stawka op³aty targowej pobierana w dni od
poniedzia³ku do pi¹tku za wyj¹tkiem wi¹t na targowiskach
po³o¿onych na terenie miasta i gminy Szamotu³y ustalana jest
od jednego sprzedaj¹cego i wynosi z tytu³u:
1. sprzeda¿y artyku³ów rolno-spo¿ywczych (bez artyku³ów
pochodzenia zagranicznego):
a) z rêki, kosza, skrzynki, wiadra itp. -

2,70 z³

b) ze straganu miejskiego, stoiska w³asnego, samochodu, platformy, przyczepy 4,50 z³
2. sprzeda¿y pozosta³ych artyku³ów -

10,00 z³.

§3. 1. Je¿eli asortyment lub forma sprzeda¿y przemawia
za wiêcej ni¿ jedn¹ stawk¹ op³aty targowej stosuje siê wówczas op³atê wed³ug najwy¿szej z tych stawek.
2. Terminem p³atnoci op³aty targowej jest dzieñ, w którym
dokonywana jest sprzeda¿.
§4. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inka-

a) z samochodu, platformy, przyczepy:
- o ³adownoci do 1,5 t -

c) ze stoiska ustawionego przez sprzedaj¹cego za ka¿dy
1 mb frontu handlowego 12,00 z³

sa.
8,00 z³
13,00 z³

b) ze straganu miejskiego  za jedno stanowisko wraz
z zapleczem 4 m2
- bez zadaszenia -

9,00 z³

- z zadaszeniem -

14,00 z³

2. Pobór op³aty targowej powierza siê Zak³adowi Gospodarki
Komunalnej w Szamotu³ach.
3. Ustala siê wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa
w ust.2, za pobór op³aty targowej w wysokoci 7% pobranych i terminowo odprowadzanych na rachunek bankowy
bud¿etu Miasta i Gminy Szamotu³y kwot.

c) ze stoiska ustawionego przez sprzedaj¹cego za ka¿dy
1 mb frontu handlowego 5,00 z³

4. Warunki wykonywania inkasa op³aty targowej przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Szamotu³ach okrela siê
w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

d) z rêki, kosza, skrzynki, wiadra itp. za 1 m2 zajêtej
powierzchni 2,70 z³

§5. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Szamotu³y.
§6. Traci moc Uchwa³a Nr III//7/2007 Rady Miasta i Gminy
Szamotu³y z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie op³aty
targowej.

2. sprzeda¿y pozosta³ych artyku³ów:
a) z samochodu, platformy, przyczepy:
- o ³adownoci do 1,5 t -

45,00 z³

- o ³adownoci powy¿ej 1,5 t -

55,00 z³

b) ze straganu miejskiego  za jedno stanowisko wraz
z zapleczem 4 m2
- bez zadaszenia -

25,00 z³

- z zadaszeniem -

30,00 z³

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do op³aty targowej nale¿nej od
dnia 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
() Marek Pawlicki
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XVI/119/2007
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie op³aty targowej

WARUNKI WYKONYWANIA INKASA OP£ATY TARGOWEJ PRZEZ ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W SZAMOTU£ACH.
1. Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Szamotu³ach jest uprawniony do pobierania op³aty targowej w wysokoci ustalonej w przepisach gminnych za pokwitowaniem przyjêtej
nale¿noci na drukach cis³ego zarachowania otrzymanych z Urzêdu Miasta i Gminy Szamotu³y.
2. Zak³ad Gospodarki Komunalnej przekazuje na rachunek
bankowy bud¿etu Miasta i Gminy Szamotu³y wszystkie

wp³ywy z tytu³u zainkasowanej op³aty targowej, w ka¿dy
pierwszy dzieñ roboczy tygodnia kalendarzowego, z jednoczesnym rozliczeniem poprzedniego tygodnia z pobranych druków cis³ego zarachowania.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Szamotu³y wykonuje bie¿¹c¹
kontrolê wykonywania przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Szamotu³ach inkasa op³aty targowej.

4826
UCHWA£A Nr XVI/120/2007 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie: op³aty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327) i art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(t. j. Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847) Rada Miasta i Gminy Szamotu³y uchwala, co
nastêpuje:
§1. Uchwa³¹ niniejsz¹:
1. wprowadza siê na terenie gminy op³atê od posiadania
psów,
2. okrela siê wysokoæ op³aty od posiadania psów,
3. okrela siê zasady ustalania i poboru oraz terminy p³atnoci op³aty od posiadania psów,

4. zarz¹dza siê pobór op³aty od posiadania psów w drodze
inkasa, okrela siê inkasentów, terminy p³atnoci dla
inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§2. Wprowadza siê na terenie Miasta i Gminy Szamotu³y
op³atê od posiadania psów.
§3. Stawkê roczn¹ op³aty od posiadania psów ustala siê
w wysokoci 40,00 z³ od jednego psa oraz 20,00 z³ za ka¿dego
nastêpnego psa posiadanego przez osobê fizyczn¹.
§4. 1. Op³ata od posiadania psów jest p³atna, bez wezwania do dnia 31 marca ka¿dego roku, a w przypadku powstania
obowi¹zku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie jednego
miesi¹ca od dnia powstania tego obowi¹zku.
2. W przypadku powstania lub wyganiêcia obowi¹zku
uiszczenia op³aty w ci¹gu roku, stawkê roczn¹ zmniejsza siê
proporcjonalnie do liczby miesiêcy, w których nie istnia³
obowi¹zek jej zap³aty.
3. Obowi¹zek uiszczenia op³aty powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³y okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku i
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wygasa z up³ywem miesi¹ca, w którym usta³y okolicznoci
uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.

o) Pan Andrzej Kasprowiak na terenie So³ectwa Myszkowo,
obejmuj¹cego miejscowoæ Myszkowo,

§5. 1. Wp³aty op³aty mo¿na dokonywaæ w kasie lub na
konto Urzêdu Miasta i Gminy Szamotu³y.

p) Pan Lucjan Ratajczyk na terenie So³ectwa Otorowo, obejmuj¹cego miejscowoci: Otorowo, Kamionka, Mielno, Wincentowo, Powiêtne,

2. Pobór op³aty mo¿e odbywaæ siê równie¿ w drodze
inkasa. Inkaso op³aty powierza siê nastêpuj¹cym osobom:
a) Pani Adela Derda na terenie So³ectwa Baborowo, obejmuj¹cego miejscowoæ Baborowo,
b) Pan £ukasz Najderek na terenie So³ectwa Baborówko,
obejmuj¹cego miejscowoæ Baborówko,
c) Pan Marian Ju na terenie So³ectwa Brodziszewo, obejmuj¹cego miejscowoæ Brodziszewo,
d) Pan Franciszek Maciejewski na terenie So³ectwa Emilianowo, obejmuj¹cego miejscowoæ Emilianowo,
e) Pani Józefa Napiera³a na terenie So³ectwa Ga³owo, obejmuj¹cego miejscowoæ Ga³owo,
f) Pan Henryk Kaczmarek na terenie So³ectwa G¹sawy,
obejmuj¹cego miejscowoci: G¹sawy, Nowy Folwark,
g) Pan Mieczys³aw Starosta na terenie So³ectwa Jastrowo,
obejmuj¹cego miejscowoci: Jastrowo, Ostrolesie,
h) Pani Danuta Wojciechowska na terenie So³ectwa K¹sinowo, obejmuj¹cego miejscowoæ K¹sinowo,
i) Pan Roman Napiera³a na terenie So³ectwa Kêpa, obejmuj¹cego miejscowoæ Kêpa,
j) Pan W³adys³aw Kramm na terenie So³ectwa Kole, obejmuj¹cego miejscowoæ Kole,

q) Pani Sylwia £ech na terenie So³ectwa Pami¹tkowo, obejmuj¹cego miejscowoci: Pami¹tkowo, Rudnik, Przec³awek,
r) Pan Franciszek liwa na terenie So³ectwa Piaskowo, obejmuj¹cego miejscowoæ Piaskowo,
s) Pan Marek Jaroszyk na terenie So³ectwa Piotrkówko,
obejmuj¹cego miejscowoæ Piotrkówko,
t) Pan Ma³gorzata Pilch na terenie So³ectwa Przec³aw, obejmuj¹cego miejscowoæ Przec³aw,
u) Pan Pawe³ £omiñski na terenie So³ectwa Przyborówko,
obejmuj¹cego miejscowoæ Przyborówko,
v) Pani Marzena Miko³ajczak na terenie So³ectwa Przyborowo, obejmuj¹cego miejscowoæ Przyborowo,
w) Pan Jerzy Just na terenie So³ectwa mi³owo, obejmuj¹cego miejscowoæ mi³owo,
z) Pan Andrzej Koput na terenie So³ectwa Szczuczyn, obejmuj¹cego miejscowoci: Szczuczyn, Grabowiec, Twardowo.
§6. Pobrane w danym miesi¹cu op³aty powinny byæ przez
inkasenta przekazane do Urzêdu Miasta i Gminy Szamotu³y
do 5 dnia miesi¹ca nastêpnego.

k) Pan Zenon Lewandowski na terenie So³ectwa Krzeszkowice, obejmuj¹cego miejscowoæ Krzeszkowice,

§7. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso op³aty od posiadania psów w wysokoci 7% od kwoty zainkasowanej
i wp³aconej w terminie okrelonym w paragrafie 6.

l) Pan Andrzej Staszewski na terenie So³ectwa Lipnica, obejmuj¹cego miejscowoci: Lipnica, Czyciec,

§8. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Szamotu³y.

m)Pan Wies³aw Wolniewicz na terenie So³ectwa Lulinek,
obejmuj¹cego miejscowoæ Lulinek,

§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

n) Pani Dorota Kacprzak na terenie So³ectwa Mutowo, obejmuj¹cego miejscowoci: Mutowo, Ludwikowo,

Uchwa³a ma zastosowanie do op³aty od posiadania psów
nale¿nej od dnia 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
() Marek Pawlicki
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4827
UCHWA£A Nr XVI/121/2007 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie: wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego z op³aty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327) i art. 19 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(t. j. Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847) Rada Miasta i Gminy Szamotu³y uchwala, co
nastêpuje:
§1. Zwalnia siê z op³aty od posiadania psów posiadanie
jednego psa przez osoby fizyczne bêd¹ce emerytami i rencistami. Op³atê od posiadania ka¿dego nastêpnego psa osoby

te op³acaj¹ zgodnie z paragrafem 3 Uchwa³y Nr XVI/120/2007
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie op³aty od posiadania psów.
§2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Szamotu³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do op³aty nale¿nej
stycznia 2008 roku.

od dnia 1

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
() Marek Pawlicki
* Uchwa³a Nr 25/1104/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2007 r. orzekaj¹ca niewa¿noæ uchwa³y Nr XVI/121/2007 Rady Miasta
i Gminy Szamotu³y z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie
wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego z op³aty od

4828
UCHWA£A Nr XVI/122/2007 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2001 Nr 142, poz.1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz.
1441; Nr 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007

roku Nr 48, poz. 327) oraz art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. Dz.U.
z 2006 roku Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847)
Rada Miasta i Gminy Szamotu³y uchwala, co nastêpuje:
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§1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
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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:











 







 



















 















 







 

 



















 






































































 











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









































































 



































 




























































 











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:
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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:




































































































































































































7. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12
ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego: 490,00 z³
8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹ w punktach a, b i c, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego,














 


























 







 









































































































 













 







9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê
ca³kowit¹ w punktach a, b i c, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego,





























































































































































































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

1.100,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.600,00 z³

§2. Dla pojazdów oraz przyczep i naczep okrelonych
w paragrafie 1 punkcie 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed
rokiem 1990 stawki podatku okrela siê w wysokoci:
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1. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:




















 

























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




 







 







 








3. 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:
600,00 z³
4. od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:













a) mniej ni¿ 30 miejsc

1.170,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.690,00 z³

§3. Dla pojazdów okrelonych w paragrafie 1 punkcie 1,
4, 7 i 10 spe³niaj¹cych warunki ekologiczne stawki podatku
okrela siê w wysokoci:
1. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:





















 

























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




 







 







 








3. 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:
430,00 z³
4. od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

960,00 z³
1.420,00 z³.

§4. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Szamotu³y.













§5. Traci moc Uchwa³a Nr XXVII/162/2004 Rady Miasta i
Gminy Szamotu³y z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych zmieniona Uchwa³¹ Nr XXXVII/241/2005 Rady Miasta
i Gminy Szamotu³y z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do Uchwa³y Nr XXVII/162/2004 Rady
Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 29 listopada 2004 roku
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego od dnia
1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
() Marek Pawlicki
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4829
UCHWA£A Nr XVI/123/2007 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327) i art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(t. j. Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847) Rada Miasta i Gminy Szamotu³y uchwala, co
nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek rocznych podatku od
nieruchomoci:
1. od gruntów:

b) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zwi¹zanych
z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 17,90 z³
c) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,70 z³
d) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3,84 z³
e) od 1 m2 powierzchni pozosta³ych budynków - 6,20 z³
w tym: zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego 6,20 z³
3. od budowli

a) od 1 m2 powierzchni zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,70 z³

2% 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 (j. t. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze
zm.)

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

§2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Szamotu³y.

c) od 1 m2 powierzchni pozosta³ych -

0,30 z³

w tym: zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego 0,30 z³
2. od budynków lub ich czêci:
a) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych 0,57 z³

§3. Traci moc Uchwa³a Nr III/6/2006 Rady Miasta i Gminy
Szamotu³y z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
§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 dnia 1
stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
() Marek Pawlicki
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UCHWA£A Nr XI/113/07 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie
usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996
r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 2005
r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w
Kleczewie uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê górne stawki op³at ponoszone przez
w³acicieli nieruchomoci oraz inne podmioty i jednostki
organizacyjne za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania nieczystoci sta³ych i p³ynnych wykonywanych na terenie
Miasta i Gminy Kleczew:
1) 5,00 z³ miesiêcznie od osoby zamieszkuj¹cej nieruchomoæ.
2) 8,00 z³ za wywóz nieczystoci z pojemnika 110 l.
3) 380,00 z³ za wywóz nieczystoci z kontenera.
4) 3,00 z³ za ka¿dy kilometr odleg³oci do sk³adowiska odpadów, za odpady przywo¿one z poza terenu gminy Kleczew.
5) 19,00 z³ za 1

m3

nieczystoci p³ynnych.

6) 60,00 z³ roczna op³ata rycza³towa za wywóz nieczystoci
sta³ych z dzia³ek rekreacyjnych.

2. Je¿eli odpady komunalne zbierane i transportowane
s¹ w sposób selektywny ustala siê nastêpuj¹ce górne stawki
op³at:
1) 3,50 z³ za ka¿dorazowy odbiór worka o pojemnoci 100 l.
2) 150,00 z³ za ka¿dorazowy wywóz nieczystoci z kontenera.
3) 3,00 z³ za ka¿dy kilometr odleg³oci do sk³adowiska odpadów, je¿eli segregowane przywo¿one s¹ spoza terenu
gminy Kleczew.
3. Do op³at, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 nale¿y
doliczyæ nale¿ny w dniu wystawienia faktury podatek od
towarów i us³ug (VAT).
§2. W przypadku, gdy w³aciciele nieruchomoci nie udokumentuj¹ korzystania z us³ug uprawnionych podmiotów,
obowi¹zek usuwania i unieszkodliwiania odpadów przejmie
ZGKiM w Kleczewie, pobieraj¹c op³aty maksymalne przewidziane w §1.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.
§4. Traci moc uchwa³a Nr XXVII/246/05 Rady Miejskiej w
Kleczewie z dnia 19 lipca 2005 r.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kleczewie
() mgr Maciej Trzewiczyñski
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4831
UCHWA£A Nr XI/114/07 RADY MIEJSKIEJ w KLECZEWIE
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej za podstawê obliczania podatku rolnego na terenie
Gminy Kleczew na rok podatkowy 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. 159;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) 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, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz.
1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta do celów wymiaru
podatku rolnego, og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego dnia 17 padziernika 2007 roku za
okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 roku (M. P. z dnia 23
padziernika 2007 r. Nr 77, poz. 831) z kwoty 58,29 z³ za 1q
do kwoty 30,00 z³ za 1 q.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.
§3. 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.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kleczewie
() mgr Maciej Trzewiczyñski

4832
UCHWA£A Nr XI/115/07 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na rok podatkowy 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 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. 71, 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) oraz art.
5, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jedn. 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 wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci na rok 2008 w nastêpuj¹cy sposób:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych
lub ich czêci 0,40 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:
a) stanowi¹cych piwnice i strychy

9,51 z³

Dziennik Urzêdowy
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b) pozosta³ych nie wymienionych w pkt ,,a
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16,50 z³.

3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3,84 z³.
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,86
z³.
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci:
a) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego
6,37 z³
b) od 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków letniskowych (wybudowanych na podstawie pozwolenia na
budowê, w którym okrelono, ¿e jest to budynek
letniskowy)
6,37 z³
c) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków
lub ich czêci nie wymienionych w pkt ,,a i b
3,60 z³
6) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
7) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,71 z³.

Poz. 4832

wanych o kierunku lenym, figuruj¹cych w ewidencji
gruntów jako tereny ró¿ne
0,06 z³
b) od gruntów stanowi¹cych tereny zabudowy rekreacyjnej
0,35 z³
c) od gruntów zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
0,35 z³
d) od gruntów pozosta³ych nie wymienionych w pkt ,,a,
,,b i c
0,06 z³.
9) od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni
3,74 z³
§2. 1. Podatek od nieruchomoci od osób fizycznych na
terenie wiejskim pobiera w drodze inkasa so³tys za wynagrodzeniem ustalonym odrêbn¹ uchwa³¹ Rady.
2. Podatek od nieruchomoci od osób fizycznych na
terenie miasta nale¿y wp³acaæ w kasie Urzêdu Gminy i Miasta
lub na rachunek bankowy Urzêdu Gminy i Miasta w BS
Kleczew.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.
§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.

8) od 1 m2 gruntów pozosta³ych
a) od gruntów zrekultywowanych o kierunku rolnym
i u¿ytkowanych rolniczo oraz od gruntów zrekultywo-

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kleczewie
() mgr Maciej Trzewiczyñski
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4833
UCHWA£A Nr XI/116/2007 RADY MIEJSKIEJ w KLECZEWIE
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40, ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, 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)
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, 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. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. grunty i budynki przeznaczone na zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie tworzenia i upowszechniania
kultury i sztuki oraz grunty, budynki i obiekty przeznaczone
na zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji z wy³¹czeniem
budynków, obiektów lub ich czêci oraz gruntów zajêtych,
u¿ywanych, wynajêtych lub oddanych w dzier¿awê innym
podmiotom, celem prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej i statutowej;
2. grunty, budynki lub ich czêci wykorzystywane do prowadzenia dzia³alnoci w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej,
za wyj¹tkiem nieruchomoci u¿yczonych, wynajêtych lub

oddanych w dzier¿awê innym podmiotom lub organizacjom;
3. grunty, budynki i budowle wykorzystywane wy³¹cznie do
dzia³alnoci w zakresie cieków;
4. obiekty  budowle wykorzystywane wy³¹cznie jako sk³adowisko i wysypisko sta³ych odpadów komunalnych,
z wy³¹czeniem budynków znajduj¹cych siê na tych obiektach.
§2. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci grunty
zrekultywowane o kierunku rolnym i u¿ytkowane rolniczo
oraz grunty zrekultywowane o kierunku lenym przez okres
nie d³u¿szy ni¿ 10 lat, licz¹c od dnia uprawomocnienia siê
decyzji o zakoñczeniu rekultywacji gruntu.
2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci grunty zrekultywowane o kierunku rekreacyjnym i wypoczynkowym na
okres nie d³u¿szy ni¿ 5 lat, licz¹c od dnia uprawomocnienia
siê decyzji o zakoñczeniu rekultywacji gruntu.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2008 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kleczewie
() mgr Maciej Trzewiczyñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206
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UCHWA£A Nr XI/117/2007 RADY MIEJSKIEJ w KLECZEWIE
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek
leny, rolny i od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. pkt 8, art. 40, ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. 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; z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U.
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr
116, poz. 1203; z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007
r. Nr 48, poz.327) w zwi¹zku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 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 oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30
padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200, poz.
1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr
249, poz. 1825) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Okrela siê:
1) wzór informacji w sprawie podatku lenego, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do uchwa³y,

2) wzór deklaracji na podatek leny, stanowi¹cy za³¹cznik nr
2 do uchwa³y,
3) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do uchwa³y,
4) wzór deklaracji na podatek rolny, stanowi¹cy za³¹cznik nr
4 do uchwa³y,
5) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do uchwa³y,
6) wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 6 do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.
§3. Traci moc uchwa³a Nr II/13/06 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie okrelenia
wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leny, rolny i od nieruchomoci.
§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 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kleczewie
() mgr Maciej Trzewiczyñski
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UCHWA£A Nr XI/118/07 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie stawek op³aty targowej 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) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, 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 dzienne stawki op³aty targowej obowi¹zuj¹ce na targowiskach na terenie Gminy Kleczew:
1. Przy sprzeda¿y zwierz¹t  od ka¿dej wystawionej sztuki:
a) konie

15 z³,

b) krowy

12 z³

c) ja³owizna, owce i kozy

9 z³

d) rebiêta i cielêta

6 z³

e) prosiêta i warchlaki

1 z³

f) tuczniki

3 z³

2. Przy sprzeda¿y ¿ywego drobiu, królików, nutrii i innych
zwierz¹t futerkowych:
a) do 20 szt.

3 z³

b) powy¿ej 20 szt.

6 z³

3. Przy sprzeda¿y ma³ych iloci towarów wystawionych
z rêki, kosza, wiadra, pojemnika, skrzynki lub wózka rêcznego 1 z³.
4. Przy sprzeda¿y nie przetworzonych produktów rolnych,
ogrodniczych i sadowniczych, za ka¿de zajête (choæby
czêciowo) wydzielone stanowisko handlowe 9 z³.
5. Przy sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych, rzemielniczych
i spo¿ywczych, za ka¿de zajête (choæby czêciowo) wydzielone stanowisko handlowe 14 z³.
§2. 1. Op³atê targow¹ pobiera siê niezale¿nie od nale¿noci przewidzianych w odrêbnych przepisach za korzystanie
z urz¹dzeñ oraz za inne us³ugi wiadczone przez prowadz¹cego targowisko.
2. Op³atê targow¹ pobiera w drodze inkasa Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie za wynagrodzeniem w wysokoci 11% zainkasowanych kwot.
3. Termin rozliczenia siê inkasenta, tj. Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie z pobranych
op³at targowych ustala siê na dzieñ inkasa lub na dzieñ
nastêpny.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.
§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.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kleczewie
() mgr Maciej Trzewiczyñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206
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UCHWA£A Nr XI/119/07 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie op³aty od posiadania psów w roku 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; z 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)
oraz art. 18a ust. 1 i art.19 pkt 1, lit. f ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jedn. 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. Uchwa³¹ niniejsz¹ Rada Miejska w Kleczewie
1. Wprowadza na terenie Gminy op³atê od posiadania psów,
2. Okrela wysokoæ stawki op³aty od posiadania psów,
3. Okrela zasady ustalania i poboru oraz terminy p³atnoci
op³aty od posiadania psów,
§2. 1. Stawkê roczn¹ op³aty od posiadania psów ustala
siê w wysokoci 15,00 z³ od jednego psa.
2. Op³atê pobiera siê od osób fizycznych posiadaj¹cych
psy.
§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, op³atê ustala 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.
§4. 1. Op³atê od posiadania psów pobiera w drodze inkasa Zak³ad Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Kleczewie za wynagrodzeniem w wysokoci 10% zainkasowanych
kwot.
2. Termin rozliczenia siê inkasenta, tj. Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie z pobranej
op³aty od posiadania psów ustala siê na dzieñ inkasa lub na
dzieñ nastêpny.
3. Wp³aty op³aty mo¿na dokonywaæ bezporednio na
rachunek bankowy Urzêdu Gminy i Miasta w Kleczewie nr 02
854 001 33001 0169 0011 6503 lub w kasie Urzêdu Gminy
i Miasta.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.
§6. 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 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kleczewie
() mgr Maciej Trzewiczyñski
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Województwa Wielkopolskiego Nr 206

Poz. 4837

— 21337 —

4837
UCHWA£A Nr XI/120/07 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na rok podatkowy 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 jedn.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.
220; Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr
153, poz. 1271 i Dz.U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80,
poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Dz.U. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz.1441, Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz.
1337; z 2007r. 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 jedn. z 2006 r. Dz.U. 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:

b) równej lub wy¿szej ni¿ 17 ton i ni¿szej ni¿ 19 ton
1.600,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 19 ton i ni¿szej ni¿ 21 ton
1.600,00 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 21 ton i ni¿szej ni¿ 23 tony
1.600,00 z³
e) równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony i ni¿szej ni¿ 25 ton
1.600,00 z³
f) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton

1.700,00 z³

3) o liczbie osi - cztery i wiêcej
oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu

§1. Rada Miejska w Kleczewie okrela wysokoæ rocznych
stawek podatku od rodków transportowych w nastêpuj¹cej
wysokoci:
1. Od samochodów ciê¿arowych wyprodukowanych po roku
1991 o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
1) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

560,00 z³

2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

850,00 z³

3) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

1.020,00 z³

2. Od samochodów ciê¿arowych wyprodukowanych do koñca roku 1991 o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
1) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

600,00 z³

2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

1.000,00 z³

3) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

1.200,00 z³

3. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
1) o liczbie osi  dwie
oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i ni¿szej ni¿ 13 ton
1.260,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 13 ton i ni¿szej ni¿ 14 ton
1.260,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 14 ton i ni¿szej ni¿ 15 ton
1.260,00 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton

1.260,00 z³

2) o liczbie osi  trzy
oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i ni¿szej ni¿ 17 ton
1.160,00 z³

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i ni¿szej ni¿ 25 ton
1.580,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i ni¿szej ni¿ 27 ton
1.660.00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 27 ton i ni¿szej ni¿ 29 ton
1.660,00 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton i ni¿szej ni¿ 31 ton
1.660,00 z³
e) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton

1.660,00 z³

4. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
1) o liczbie osi  dwie
oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i ni¿szej ni¿ 13 ton
1.310,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 13 ton i ni¿szej ni¿ 14 ton
1.310,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 14 ton i ni¿szej ni¿ 15 ton
1.310,00 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton

1.310,00 z³

2) o liczbie osi - trzy
oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i ni¿szej ni¿ 17 ton
1.220,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 17 ton i ni¿szej ni¿ 19 ton
1.700,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 19 ton i ni¿szej ni¿ 21 ton
1.700,00 z³
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d) równej lub wy¿szej ni¿ 21 ton i ni¿szej ni¿ 23 tony
1.700,00 z³
e) równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony i ni¿szej ni¿ 25 ton
1.700,00 z³
f) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton

2.100,00 z³

oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i ni¿szej ni¿ 25 ton
1.620,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i ni¿szej ni¿ 27 ton
2.100,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 27 ton i ni¿szej ni¿ 29 ton
2.100,00 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton i ni¿szej ni¿ 31 ton
2.360,00 z³
2.360,00 z³

5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, wyprodukowanych po roku 1991 o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
1) od 3,5 tony i do 5,5 ton w³¹cznie

b) równej i wy¿szej ni¿ 40 ton

1.700,00 z³

8. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych:
1) o liczbie osi - dwie
oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów

3) o liczbie osi  cztery i wiêcej

e) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton
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910,00 z³

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

1.150,00 z³

3) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

1.280,00 z³

6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, wyprodukowanych do koñca roku 1991 o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1) od 3,5 tony i do 5,5 ton w³¹cznie

1.000,00 z³

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

1.250,00 z³

3) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

1.400,00 z³

7. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
1) o liczbie osi  dwie
oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i ni¿szej ni¿ 18 ton
1.080,00 z³

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i ni¿szej ni¿ 18 ton
1.130,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i ni¿szej ni¿ 25 ton
1.740,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i ni¿szej ni¿ 31 ton
1.740,00 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 31ton

1.840,00 z³

3) o liczbie osi  trzy i wiêcej
oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i ni¿szej ni¿ 40 ton
1.660,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton

2.410,00 z³

9. Od przyczep i naczep wyprodukowanych po roku 1991,
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: 420,00 z³.
10. Od przyczep i naczep wyprodukowanych do koñca 1991
roku, 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: 450,00 z³.
11. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego:
1) o liczbie osi  jedna
oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej ³¹cznie z pojazdem
silnikowym
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i ni¿szej ni¿ 18 ton
350,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i ni¿szej ni¿ 25 ton
550,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton

550,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i ni¿szej ni¿ 25 ton
1.330,00 z³

2) o liczbie osi  dwie

c) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i ni¿szej ni¿ 31ton
1.360,00 z³

oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej ³¹cznie z pojazdem
silnikowym

d) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton

1.720,00 z³

2) o liczbie osi  trzy i wiêcej
oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i ni¿szej ni¿ 40 ton
1.640,00 z³

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i ni¿szej ni¿ 28 ton
750,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 28 ton i ni¿szej ni¿ 33 tony
750,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 33 tony i ni¿szej ni¿ 38 ton
1.050,00 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

d) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton

Poz. 4837, 4838

— 21339 —

1.050,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 33 tony i ni¿szej ni¿ 38 ton
1.400,00 z³

2) o liczbie osi  trzy i wiêcej

d) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton

oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej ³¹cznie z pojazdem
silnikowym

1.600,00 z³

3) o liczbie osi  trzy i wiêcej

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i ni¿szej ni¿ 38 ton
960,00 z³

oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej ³¹cznie z pojazdem silnikowym

b) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i ni¿szej ni¿ 38 ton
1.180,00 z³

960,00 z³

12. Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

b) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton

13. Od autobusów wyprodukowanych po 1991 roku,
w zale¿noci od miejsc do siedzenia:

1) o liczbie osi  jedna
oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej ³¹cznie z pojazdem silnikowym
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i ni¿szej ni¿ 18 ton
400,00 z³

600,00 z³

2) o liczbie osi  dwie
oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej ³¹cznie z pojazdem
silnikowym
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i ni¿szej ni¿ 28 ton
1.200,00 z³

1) mniej ni¿ 30 miejsc

1.350,00 z³

2) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.650,00 z³

14. Od autobusów wyprodukowanych do koñca 1991 roku,
w zale¿noci od miejsc do siedzenia:

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i ni¿szej ni¿ 25 ton
600,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton

1.200,00 z³

1) mniej ni¿ 30 miejsc

1.400,00 z³

2) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.700,00 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, nie wczeniej jednak ni¿ 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kleczewie
() mgr Maciej Trzewiczyñski

b) równej lub wy¿szej ni¿ 28 ton i ni¿szej ni¿ 33 tony
1.200,00 z³

4838
UCHWA£A Nr VIII/62/2007 RADY GMINY MIEDZICHOWO
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami), w
zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity opublikowany w 2006 r. Dz.U. Nr 121 poz. 844 z
póniejszymi zmianami) Rada Gminy Miedzichowo uchwala
co nastêpuje:

§1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie, wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji
pojazdu:
1) do 1980 r. w³¹cznie - 473,00 z³
2) od 1981 r. - 368,00 z³.
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2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1980 r. w³¹cznie - 525,00 z³
2) od 1981 r. - 420,00 z³
3. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie, wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:

nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów powy¿ej 5,5 t do
9 t w³¹cznie, wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1980 r. w³¹cznie - 998,00 z³
2) od 1981 r. - 893,00 z³
11. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów powy¿ej 5,5 t do
9 t w³¹cznie, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w
zale¿noci od roku produkcji pojazdu:

1) do 1980 r. w³¹cznie - 683,00 z³

1) do 1980 r. w³¹cznie - 1.050,00 z³

2) od 1981 r. - 578,00 z³

2) od 1981 r. - 945,00 z³

4. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1980 r. w³¹cznie - 735,00 z³
2) od 1981 r. - 630,00 z³
5. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t do mniej ni¿ 12 t, wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1980 r. w³¹cznie - 893,00 z³
2) od 1981 r. - 788,00 z³
6. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t do mniej ni¿ 12 t, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1980 r. w³¹cznie - 945,00 z³
2) od 1981 r. - 840,00 z³
7. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 12 t stawki podatku
okrelone s¹ w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
8. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t do 5,5 t
w³¹cznie, wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci
roku produkcji pojazdu:
1) do 1980 r. w³¹cznie - 683,00 z³
2) od 1981 r. - 578,00 z³
9. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t do 5,5 t
w³¹cznie, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1980 r. w³¹cznie - 735,00 z³
2) od 1981 r. - 630,00 z³
10. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
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12. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów powy¿ej 9 t i
poni¿ej 12 t, wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1980 r. w³¹cznie - 1.155,00 z³
2) od 1981 r. - 1.208,00 z³
13. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów powy¿ej 9 t i
poni¿ej 12 t, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w
zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1980 r. w³¹cznie - 1.365,00 z³
2) od 1981 r. - 1.260,00 z³
14. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczepa o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 t, stawki podatku okrelone s¹ w za³¹czniku Nr 2 do
niniejszej uchwa³y
15. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t i poni¿ej 12
t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w
zale¿noci od roku produkcji przyczepy i naczepy:
1) do 1980 r. w³¹cznie - 998,00 z³
2) od 1981 r. - 977,00 z³
16. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego,
stawki podatku okrelone s¹ w za³¹czniku Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
17. Od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc, wyposa¿onych w
katalizator spalin, instalacjê gazow¹ lub jedno z tych
urz¹dzeñ, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1980 r. w³¹cznie - 1.313,00 z³
2) od 1981 r. - 1.208,00 z³
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18. Od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc, nie wyposa¿onych
w katalizator spalin ani w instalacjê gazow¹, w zale¿noci
od roku produkcji pojazdu:

§2. Podatki okrelone w §1 nale¿y wp³acaæ na rachunek
bankowy BS Nowy Tomyl 36 9058 0000 0000 0000 0013
0001.

1) do 1980 r. w³¹cznie - 1.365,00 z³

§3. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych: rodki transportowe wykorzystywane do przewozu dzieci.

2) od 1981 r. - 1.260,00 z³

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Miedzichowo.

19. Od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30,
wyposa¿onych w katalizator spalin lub instalacjê gazow¹,
w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:

§5. Traci moc uchwa³a Nr X/60/2003 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
i zwolnieñ w tym podatku.

1) do 1980 r. w³¹cznie - 1.701,00 z³
2) od 1981 r. - 1.596,00 z³
20. Od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30,
nie wyposa¿onych w katalizator spalin lub instalacjê gazow¹, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:

§6. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008
roku.

1) do 1980 r. w³¹cznie - 1.754,00 z³
2) od 1981 r. - 1.649,00 z³

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Kolecki

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VIII/62/2007
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 14 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST.4 UCHWA£Y
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VIII/62/2007
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 14 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 8 UCHWA£Y
0
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr VIII/62/2007
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 14 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 10 UCHWA£Y
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*Uchwa³a Nr 24/1028/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2007 roku orzekaj¹ca niewa¿noæ postanowieñ uchwa³y Nr VIII/62/2007 Rady
Gminy Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku, w czêci dotycz¹cej stawki

podatku w wysokoci 2.035 z³ od ci¹gników siod³owych i
balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹
lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od nie mniej ni¿ 31 ton, o dwóch osiach jezdnych, z
innym systemem zawieszenia osi, okrelonej w za³¹czniku Nr
2 do uchwa³y.
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4839
UCHWA£A Nr XII/75/07 RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od rodków transportowych
Nr podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z pó¿n. zm.), oraz art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 44) uchwala siê co nastêpuje:

§2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie z
dniem 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Rychwale
(-) mgr Roman Drewniacki

§1. W roku podatkowym 2008 zwalnia siê od podatku od
rodków transportowych rodki transportowe wykorzystane:
1) na cele ochrony przeciwpo¿arowej, niebêd¹ce pojazdami
specjalnymi oraz pojazdami u¿ywanymi do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym:
*2) do przewozu dzieci i m³odzie¿y do szkó³ lub placówek
owiatowych na terenie gminy, których w³acicielem jest
Gmina Rychwa³:

* Uchwa³a Nr 24/1031/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2007 roku
orzekaj¹ca niewa¿noæ postanowieñ §1 pkt 2 uchwa³y Nr
XII/75/07 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 20 listopada
2007 roku w sprawie zwolnieñ od podatku od rodków
transportowych.

3) autobusy zwi¹zane z nieodp³atn¹ dzia³alnoci¹ szkó³, placówek owiatowych oraz jednostek kultury i sportu.

4840
UCHWA£A Nr XV/68/2007 RADY GMINY KO£O
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie regulaminu okrelaj¹cego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach dla których organem
prowadz¹cym jest Gmina Ko³o
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 8, 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.) i art. 30 ust. 6 i 6a ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz.U. z 2006 r., Nr.97, poz. 674 z pón .zm) i §5 rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005
r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22
poz.181 z pón. zmianami) oraz po uzgodnieniu ze zwi¹zkami
zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach prowadzonych przez Gminê Ko³o, Rada
Gminy Ko³o uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwala siê w granicach delegacji ustawy  Karta
Nauczyciela, Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrud-

nionych w szko³ach i placówkach, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Ko³o, w brzmieniu okrelonym w
niniejszej uchwale.
§2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa bez bli¿szego okrelenia o:
1) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Ko³o,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Ko³o,
3) BOSS - nale¿y przez to rozumieæ Biuro Obs³ugi Szkó³
Samorz¹dowych Gminy Ko³o,
4) szkole - nale¿y przez to rozumieæ szko³y i Zespól Szkó³ dla
których organem prowadz¹cym jest Urz¹d Gminy Ko³o,
5) dyrektorze, wicedyrektorze, nauczycielu - nale¿y przez to
rozumieæ dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela jednostki, o której mowa w pkt 4,
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6) roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od dnia 1 wrzenia danego roku do dnia 31 sierpnia
roku nastêpnego,
7) oddziale - nale¿y przez to rozumieæ oddzia³ w szkole,
8) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka
wietlicy,
9) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 4a
lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela oraz uchwale Nr XXVIII/
157/05 Rady Gminy Ko³o z dnia 29 czerwca 2005 r.
§3. 1. redni¹ wynagrodzeñ nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego oblicza siê na podstawie
liczby nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach
prowadzonych przez Gminê Ko³o, o wymiarze co najmniej
1/2 etatu.
2. Liczbê nauczycieli przyjêtych do obliczeñ stanowi suma
liczby nauczycieli zatrudnionych w pe³nym wymiarze oraz
liczby pe³nych etatów, wynikaj¹cych z dodania jednostkowego wymiaru zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin, z zastrze¿eniem pkt 1.
3. Wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w wymiarze poni¿ej 1/2 etatu oblicza siê proporcjonalnie do godzin
pracy, wed³ug w³aciwego zaszeregowania.
§4. Przez sk³adniki wynagrodzenia nauczycieli rozumie
siê:
1) wynagrodzenie zasadnicze
2) dodatki:
a) za wys³ugê lat
b) funkcyjny
c) motywacyjny
d) za warunki pracy
3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny
doranych zastêpstw,
4) nagrody i inne wiadczenia wynikaj¹ce ze stosunku pracy,
z wy³¹czeniem wiadczeñ z zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych i dodatków socjalnych.
I. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ulegaj¹ zmianie w przypadku zmiany przepisów ustawy i aktów
wykonawczych i nie wymagaj¹ zmiany niniejszego regulaminu.
II. DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§6. 1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
w wysokoci 1% wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy rok
pracy, wyp³acany w okresach miesiêcznych, poczynaj¹c od
czwartego roku pracy, z tym ¿e dodatek ten nie mo¿e przekroczyæ 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za
wys³ugê lat wlicza siê okresy poprzedniego zatrudnienia we
wszystkich zak³adach pracy oraz inne udowodnione okresy,
je¿eli z mocy odrêbnych przepisów podlegaj¹ one wliczeniu
do okresu pracy, od którego zale¿¹ uprawnienia pracownicze.
3. Nauczycielowi pozostaj¹cemu jednoczenie w wiêcej
ni¿ jednym stosunku pracy, okresy uprawniaj¹ce do dodatku
za wys³ugê lat ustala siê odrêbnie dla ka¿dego stosunku
pracy, z zastrze¿eniem ust. 4. Do okresu zatrudnienia , uprawniaj¹cego do dodatku za wys³ugê lat, nie wlicza siê okresu
pracy w innym zak³adzie, w którym nauczyciel jest lub by³
jednoczenie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza siê okresów podstawowego zatrudnienia.
4. Nauczycielowi pozostaj¹cemu w stosunku pracy
jednoczenie w kilku szko³ach w wymiarze ³¹cznie nie przekraczaj¹cym obowi¹zuj¹cego nauczyciela wymiaru zajêæ,
do okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat
w ka¿dej ze szkó³ wlicza siê okresy zatrudnienia o których
mowa w ust. 2.
5. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do
dodatku za wys³ugê lat zalicza siê okresy pracy wykonywanej
w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru
zajêæ (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art.
22 ust. 3 Karty Nauczyciela.
III. DODATEK FUNKCYJNY
§7. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹
nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y,
2) sprawowanie funkcji:

§5. 1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
ustala siê, w zale¿noci od stopnia awansu zawodowego,
posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajêæ obowi¹zkowych,
na poziomie minimalnych stawek zapisanych w §1 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007
roku zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wysokoci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wynagrodzenia za pracê
w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2007 r. Nr 56 poz. 372).

a)

wychowawcy oddzia³u,

b)

doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,

c)

opiekuna sta¿u.

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje z pierwszym dniem
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powierzono
funkcjê. Jeli powierzenie funkcji nast¹pi³o z dniem pierwszym miesi¹ca, dodatek przys³uguje z tym miesi¹cem.
3. Dodatek funkcyjny przestaje przys³ugiwaæ z pierwszym dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
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nauczyciel zosta³ odwo³any z funkcji lub wygas³ okres jej
powo³ania. Jeli odwo³anie nast¹pi³o z dniem pierwszym
miesi¹ca lub z tym dniem wygas³ okres pe³nienia funkcji,
dodatek nie przys³uguje od tego miesi¹ca.
4. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie, w którym nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze. Nie przys³uguje te¿ w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko na czas
okrelony, traci prawo do dodatku z up³ywem tego okresu, a
w razie wczeniejszego odwo³ania  z koñcem miesi¹ca, w
którym nast¹pi³o odwo³anie. Je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
6. Wicedyrektorowi zastêpuj¹cemu nieobecnego dyrektora przys³uguje dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla
dyrektora szko³y od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po jednym miesi¹cu zastêpowania dyrektora.
7. Nauczyciele, którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie maj¹ prawo do dodatku funkcyjnego w
stawce ustalonej dla danego stanowiska kierowniczego, od
pierwszego dnia miesi¹ca po up³ywie jednomiesiêcznego
okresu pe³nienia tych obowi¹zków. Uprawnienie to wygasa z
pierwszym dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po zaprzestaniu
pe³nienia tych obowi¹zków.
8. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze
zajêæ przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci takiej, jak
nauczycielom zatrudnionym w pe³nym wymiarze godzin.
§8. 1. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y w granicach stawek okrelonych w regulaminie, ustala
Wójt uwzglêdniaj¹c miêdzy innymi:
1) wielkoæ i strukturê organizacyjn¹ szko³y,
2) z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska,
3) warunki spo³eczne i rodowiskowe, w jakich szko³a funkcjonuje,
4) jakoæ pracy zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególnoci:
a) wspó³pracê z organem prowadz¹cym lub bezporednim prze³o¿onym  m. innymi terminowe wykonywanie zadañ.
b) w³aciwe prowadzenie gospodarki rodkami finansowymi oraz nadzorowanie realizacji zatwierdzonego
planu finansowego,
c) organizowanie pracy szko³y zapewniaj¹ce bezpieczne
i higieniczne warunki pracy uczniów oraz pracowników
szko³y,
d) kszta³towanie w³aciwej polityki kadrowej, w szczególnoci pozyskiwanie nauczycieli wysoko kwalifikowanych,
e) umiejêtnoci organizacyjne,
f) kszta³towanie struktury organizacyjnej szko³y,
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g) umiejêtnoæ integrowania zespo³u nauczycielskiego
wokó³ wspólnych zadañ, inspirowania oraz pomagania
w rozwoju zawodowym nauczycieli,
h) wspó³pracê z instytucjami i organizacjami wspomagaj¹cymi realizacjê programu wychowawczego szko³y,
i)

tworzenie materialnej infrastruktury szko³y, odpowiadanie przez szko³ê na potrzeby edukacyjne spo³ecznoci lokalnej, tworzenie szko³y rodowiskowej.

2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego w granicach stawek okrelonych w regulaminie,
ustala Wójt uwzglêdniaj¹c z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych
z pe³nionej funkcji oraz jakoæ pracy zwi¹zanej z pe³nieniem
funkcji, a w szczególnoci:
a) organizowanie i prowadzenie spotkañ oraz konsultacji
z zakresu doradztwa programowo-metodycznego dla nauczycieli,
b) organizowanie we wspó³pracy z odpowiednimi instytucjami ró¿nych form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów,
c) wspomaganie nauczycieli w budowaniu i rozwijaniu warsztatu pracy,
d) wspomaganie nauczycieli w tworzeniu wewn¹trzszkolnego systemu oceniania oraz wewn¹trzszkolnego systemu
doskonalenia nauczycieli,
e) opieka programowo-metodyczna nad nauczycielami rozpoczynaj¹cymi pracê,
f) udzielanie nauczycielom i dyrektorom pomocy w planowaniu rozwoju zawodowego,
g) udzielanie pomocy nauczycielom tworz¹cym w³asne programy i metody pracy, opiniowanie projektów innowacyjnych i wspó³dzia³anie przy ich realizacji.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora,
innych osób zajmuj¹cych stanowiska kierownicze  w granicach stawek okrelonych w regulaminie ustala, w ramach
przyznanych na ten cel rodków, dyrektor szko³y uwzglêdniaj¹c wielkoæ i z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z pe³nionej
funkcji oraz jakoæ pracy zwi¹zanej z pe³nionym stanowiskiem
kierowniczym.
§9. 1. rodki na dodatki funkcyjne rezerwuje siê w wysokoci nie ni¿ej, ni¿ kwota wynikaj¹ca z sumowania iloczynów
liczby osób i odpowiadaj¹cej im redniej wysokoci dodatku
dla ka¿dej grupy wyodrêbnionej w §4
2. Dodatek funkcyjny przyznaje siê na okres nie d³u¿szy
ni¿ 1 rok.
3. Nauczycielowi przys³uguje tylko jeden dodatek funkcyjny, w razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków
funkcyjnych, przys³uguje dodatek wy¿szy z zastrze¿eniem §10
ust. 3.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
5. Dodatek funkcyjny nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo oddzia³u, wyp³aca siê miesiêcznie z góry.
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Dodatek ten wyp³aca siê za okres pe³nienia funkcji oraz za
inne okresy, o ile wynika to z przepisów szczególnych. W razie
zaprzestania sprawowania funkcji wychowawcy oddzia³u w
ci¹gu miesi¹ca lub powierzenia jej w takim czasie, nauczyciel
otrzymuje dodatek z tego tytu³u, proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim przypadku wysokoæ dodatku
ustala siê dziel¹c stawkê miesiêcznego dodatku przez 30 i
mno¿¹c przez liczbê dni kalendarzowych, przypadaj¹cych w
okresie przepracowanym.
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§10. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki dodatków funkcyjnych dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y i zatwierdzone przez organ
prowadz¹cy szko³ê oraz nauczyciela, któremu powierzono
funkcje wychowawcy oddzia³u, doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta, opiekuna sta¿u:
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci okrelonej w poni¿szej tabeli:
0





































































 












2. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e nauczycielowi
któremu powierzono:
1) wychowawstwo oddzia³u - w wysokoci do 40 z³,
2) opiekuna sta¿u w wysokoci 40 z³ miesiêcznie za
ka¿dego nauczyciela sta¿ystê powierzonego opiece,
3) funkcjê nauczyciela konsultanta lub doradcy metodycznego w wysokoci do 300 z³.
3. Otrzymanie dodatku o którym mowa w ust. 1 nie wyklucza
prawa do otrzymania dodatku o którym mowa w ust. 2 pkt
1 i 2.
IV.DODATEK MOTYWACYJNY
§11. 1. Nauczycielowi przyznaje siê dodatek motywacyjny w zale¿noci od osi¹ganych wyników pracy, a w szczególnoci za:
1) osi¹gniêcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze,
2) jakoæ wiadczonej pracy, dodatkowym zadaniem lub
zajêciem,
3) ocenê jego pracy,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok
szkolny. Dodatek motywacyjny jest uznaniowy i w szczególnie
uzasadnionych przypadkach mo¿na go obni¿yæ lub podwy¿szyæ bez koniecznoci wypowiedzenia.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela w granicach
posiadanych rodków finansowych przyznaje dyrektor szko³y,
a dla dyrektora i doradcy metodycznego  Wójt, ustalaj¹c jego
wysokoæ oraz okres na jaki zosta³ przyznany.

4. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§12. 1. Ustala siê rodki finansowe, z przeznaczeniem na
dodatek motywacyjny, dla nauczyciela w wysokoci 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, a dla dyrektorów szkó³
5% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.
2. Maksymalna wysokoæ dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela i dla dyrektora szko³y 20% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze co najmniej ½ etatu.
§13. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli:
1) ocenê pracy nauczyciela,
2) uzyskiwane osi¹gniêcia dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuñcze w szczególnoci:
a) wyniki uczniów w nauce z uwzglêdnieniem ró¿nicy
uzdolnieñ uczniów oraz warunków organizacyjnych i
spo³ecznych,
b) rozbudzanie w uczniach patriotyzmu i zrozumienia
znaczenia w³asnego pañstwa oraz kszta³towanie postawy etycznej zakorzenionej w polskim etosie narodowym,
c) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
d) dobre rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki.
3) jakoæ pracy, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do
lekcji,
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b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,

a) twórcze realizowanie polityki owiatowej gminy,

c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,

b) realizacja koncepcji szko³y otwartej dla rodowiska
lokalnego i wykorzystanie inicjatyw p³yn¹cych od mieszkañców danego obwodu szkolnego,

d) dba³oæ o estetykê pomieszczeñ oraz stan techniczny
pomocy dydaktycznych i innych urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
4) zaanga¿owanie w realizacjê zadañ niezwi¹zanych z prowadzeniem zajêæ lekcyjnych a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych zespo³ach,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y, prowadzenie lekcji kole¿eñskich oraz uczestnictwo w innych rodzaju dzia³añ w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
d) podejmowanie innych zadañ zapisanych w statucie
szko³y.
2. Ustala siê kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektora szko³y:
1) za tworzenie jak najlepszych warunków dla dzia³alnoci
dydaktyczno-wychowawczej i opiekuñczej szko³y:
a) szczególne osi¹gniêcia szko³y w realizacji programów
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych,
b) tworzenie i realizowanie indywidualnych programów
wychowawczych dostosowanych do potrzeb rodowiska, w którym funkcjonuje szko³a,
c) zaspokajanie szczególnych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i opiekuñczych uczniów,
d) podnoszenie kwalifikacji oraz samokszta³ceñ,
e) systematyczny nadzór pedagogiczny,
f) inspirowanie nauczycieli do tworzenia i realizowania
programów autorskich,
g) podejmowanie aktywnych dzia³añ w zakresie pracy z
uczniem zdolnym i utalentowanym raz niepe³nosprawnym lub trudnym w ramach grup rówieniczych szko³y
ogólnodostêpnej,
h) stwarzanie warunków do aktywnoci uczniów w gminnych, miêdzygminnych, okrêgowych i ogólnopolskich
konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,
i)

stwarzanie sprzyjaj¹cych warunków do podnoszenia
kwalifikacji pracowników,

2) za osi¹gniêcia szko³y i jej znaczenie w rodowisku lokalnym:

c) poszerzanie dzia³alnoci pozalekcyjnej w ramach rodków pozabud¿etowych,
d) aktywne podejmowanie dzia³añ na rzecz dzieci i m³odzie¿y zagro¿onej patologi¹ spo³eczn¹,
e) tworzenie dobrego klimatu pracy, w³aciwych stosunków miêdzyludzkich i umiejêtne rozwi¹zywanie konfliktów,
f) prawid³owej organizacji pracy.
V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§14. 1. Dodatek za warunki pracy przys³uguje za pracê
definiowan¹ w osobnych przepisach jako praca w trudnych
i uci¹¿liwych warunkach pracy  w §8 i §9 rozporz¹dzenia
MENIS cytowanego w §5 niniejszego regulaminu.
2. Dodatek za warunki pracy przys³uguje za rzeczywicie
przepracowane godziny i w wysokoci proporcjonalnej do
liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do etatowego
pensum.
3. Wysokoæ stawki wynagrodzenia za godzinê ponadwymiarow¹, przepracowan¹ w warunkach trudnych, powiêksza
siê odpowiednio.
4. Stawkê godzinow¹, o której mowa w §14 ust. 1 i 2
ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, odpowiednio dla
ustalonego rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuñczych realizowanych przez nauczyciela.
5. Wysokoæ dodatku za warunki pracy, z uwzglêdnieniem warunków, o których mowa w §15 ust. 1 i 2 ustala dla
nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Wójt.
6. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
§15. 1. Nauczycielom szkó³ prowadz¹cych zajêcia w klasach ³¹czonych przys³uguje dodatek w wysokoci 25% stawki
godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.
2. Nauczycielom prowadz¹cym nauczanie indywidualne
dziecka przys³uguje dodatek w wysokoci 10% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.
VI.GODZINY PONADWYMIAROWE I ZASTÊPSTWA
§16. 1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych koniecznoci¹ jak najlepszej realizacji programu dydaktycznego
lub wychowawczego, nauczyciel b¹d inny pracownik pedagogiczny posiadaj¹cy w³aciwe kwalifikacje, mo¿e byæ zobowi¹zany do odp³atnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, których liczba nie mo¿e przekroczyæ 1/4 obowi¹zkowego pensum godzin.
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2. Godziny zajêæ ponadwymiarowych mog¹ byæ sta³e,
przypisane na semestr lub na rok szkolny.
3. Zap³ata za godziny ponadwymiarowe i zastêpstwa
dorane nastêpuje wówczas, gdy rzeczywista liczba przepracowanych w danym tygodniu godzin dydaktycznych przekracza tygodniowe pensum.
4. Sta³e godziny ponadwymiarowe i zastêpstwa dorane
podlegaj¹ rozliczeniu na koniec ka¿dego miesi¹ca i wyp³acone s¹ za miniony miesi¹c.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastêpstwa dorane wyp³aca siê za godziny faktycznie przepracowane.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w
których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przys³uguje równie¿ w przypadku niezrealizowania ich z powodów
le¿¹cych po stronie zak³adu pracy: zawieszenia zajêæ z powodu epidemii lub mrozów, rekolekcji lub z powodu Dnia
Edukacji Narodowej.
8. Wysokoæ zap³aty za godzinê zastêpstwa doranego
jest odpowiednio podwy¿szana tylko wówczas, gdy odbywa
siê w warunkach spe³niaj¹cych wymogi definicji pracy w
trudnych i uci¹¿liwych warunkach pracy.
§17. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ lub jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa nauczyciela
ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, odpowiednio dla
ustalonego rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranych zastêpstw.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.
1 uzyskuje siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten
sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê a co najmniej
0,5 godziny liczy siê za pe³na godzinê.
3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doranych zastêpstw w tygodniach, w których przypa-
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daj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dni
ustawowo wolne od pracy, w tygodniach, w których zajêcia
rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia, za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
obowi¹zkowy wymiar pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za
ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub
dzieñ ustawowo wolny od pracy.
4. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ wiêksza ni¿
liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie
organizacyjnym.
5. Nauczycielom zajmuj¹cym stanowiska kierownicze,
sprawuj¹cym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajêæ nie przys³uguje z tego tytu³u dodatkowe wynagrodzenie.
§18. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze, a nie
otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje
odrêbne wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczone jak
za godzinê ponadwymiarow¹.
VII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§19. 1. W bud¿ecie Gminy Ko³o wyodrêbnia siê rodki
finansowe na pomoc zdrowotn¹ dla nauczycieli w wysokoci
0,3% planowanych na dany rok bud¿etowy wydatków na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Zobowi¹zuje siê dyrektorów szkó³ do udostêpnienia
regulaminu wszystkim nauczycielom.
§20. Traci moc uchwa³a Nr IV/14/2006 Rady Gminy Ko³o
z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu okrelaj¹cego
zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach
dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Kolo.
§21. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ko³o.
§22. Przepisy Regulaminu maj¹ zastosowanie do wynagrodzeñ nale¿nych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§23. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Ko³o
() Teresa Biliñska
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4841
UCHWA£A Nr XV/72/2007 RADY GMINY W KOLE
z dnia 22 listopada 2007 roku
w sprawie: obni¿ki ceny skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego
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; 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; Nr 173, poz. 1218; oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969; Nr 191, poz. 1412; Nr 249, poz. 1825;
Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747) uchwala siê, co
nastêpuje:

go Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2007 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2007 roku (M. P. Nr 77 z dnia 23 padziernika
2007 r.) z kwoty 58,29 z³ za 1q do kwoty 42,00z³ za 1 q.
§2. Traci moc uchwa³a Nr III/8/2006 Rady Gminy w Kole
z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie obni¿enia ceny ¿yta jako
podstawy do obliczenia podatku rolnego.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ko³o.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 r.

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta do celów wymiaru
podatku rolnego og³oszon¹ w komunikacie Prezesa G³ówne-

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Kole
() Teresa Biliñska

4842
UCHWA£A NR XV/74/2007 RADY GMINY W KOLE
z dnia 22 listopada 2007 roku
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci
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; 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; Nr 173, poz. 1218; i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych1 (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601;
Nr 225, poz. 1635; Nr 249, poz. 1828; Nr 251, poz. 1847; Nr 245,
poz. 1775; uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki w podatku do nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Ko³o:

1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków  0,65 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych  3,74 z³ od 1 ha powierzchni,
c) od pozosta³ych, pozosta³ych tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,09
z³ od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,48 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
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na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,70 z³ od
1m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,86 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,84 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) od pozosta³ych, pozosta³ych tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  3,45
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
3) od budowli  2% ich wartoci.
§2. Traci moc uchwa³a Nr III/9/2006 Rady Gminy w Kole
z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie okrelenia stawek
podatku od nieruchomoci.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ko³o.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Kole
() Teresa Biliñska
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enie 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 r.)
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 r.)
Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej
 dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym
Unii Europejskiej  wydanie specjalne.

4843
UCHWA£A Nr XV/75/2007 RADY GMINY W KOLE
z dnia 22 listopada 2007 roku
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
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; 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; Nr 173, poz. 1218; w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych1 (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; Nr
220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; Nr 249, poz. 1828; Nr 251,
poz. 1847; Nr 245, poz. 1775; Rada Gminy w Kole uchwala co
nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
I. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1997 r. i póniej:

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

562,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

579,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

907,00 z³

2. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
-

od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton

1.301,00 z³

3. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ od 7 ton a poni¿ej
12 ton:
416,00 z³
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
4. od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc siedz¹cych:
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702,00 z³
1.539,00 z³

II. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1997 r. i póniej,
posiadaj¹cych katalizatory:
1. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:

2. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
-

od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton

1.288,00 z³

3. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton a poni¿ej
12 ton:
412,00 z³

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

540,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

736,00 z³

z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

872,00 z³

4. od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc siedz¹cych:

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

a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

694,00 z³
1.524,00 z³

1.250,00 z³

V. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:

3. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ od 7 ton a poni¿ej
12 ton:
401,00 z³

1. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

-

od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton

z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
4. od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc siedz¹cych:
a) mniej ni¿ 30 miejsc

675,00 z³

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

1.341,00 z³

- o liczbie osi  trzy, cztery i wiêcej

1.328,00 z³

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

1.717,00 z³

III. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1997 r.

- o liczbie osi  trzy

1.756,00 z³

1. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.739,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.482,00 z³

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

579,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

788,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

934,00 z³

2. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
-

od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton

1.340,00 z³

3. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ od 7 ton a poni¿ej
12 ton:
428,00 z³
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
4. od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc siedz¹cych:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

723,00 z³
1.587,00 z³

IV.Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1997 r., posiadaj¹cych katalizatory.
1. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

556,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

758,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

897,00 z³

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

2.388,00 z³

- o liczbie osi  cztery i wiêcej

2.358,00 z³

2. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi  dwie, trzy i wiêcej

1.769,00 z³

b) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi  dwie

2.020,00 z³

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

2.267,00 z³

3. od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  jedna

624,00 z³

- o liczbie osi  dwie

606,00 z³

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

684,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi  jedna

1.212,00 z³

- o liczbie osi  dwie, trzy i wiêcej

1.200,00 z³

c) powy¿ej 36 ton:
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- o liczbie osi- jedna i dwie

1.515,00 z³

- o liczbie osi  dwie

2.392,00 z³

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

1.500,00 z³

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

2.530,00 z³

VI.Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

3. od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:

1. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:

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

1.382,00 z³

- o liczbie osi  trzy, cztery i wiêcej

1.367,00 z³

1.834,00 z³

- o liczbie osi  trzy

1.810,00 z³

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.843,00 z³

1.867,00 z³

- o liczbie osi  cztery i wiêcej

2.477,00 z³

2. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczepa lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 31 ton:
- o liczbie osi  dwie, trzy i wiêcej

1.818,00 z³

- o liczbie osi  dwie

606,00 z³

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

951,00 z³

- o liczbie osi  jedna

1.248,00 z³

- o liczbie osi  dwie, trzy i wiêcej

1.305,00 z³

c) powy¿ej 36 ton:

c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi  dwie i trzy

624,00 z³

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

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi  dwie

- o liczbie osi  jedna

- o liczbie osi- jedna i dwie

1.717,00 z³

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

1.848,00 z³

§2. Traci moc uchwa³a Nr XXX/173/05 Rady Gminy w
Kole z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ko³o.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 r.

b) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton a do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi  dwie

1.955,00 z³

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

1.818,00 z³

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Kole
() Teresa Biliñska

c) powy¿ej 36 ton a mniej ni¿ 40 ton:
- o liczbie osi - dwie, trzy i wiêcej
d) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton:

2.313,00 z³

1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enie 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 r.)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania op³at za u¿ytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz. WE L 187 z
20.07.1999 r.)
Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej
 dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym
Unii Europejskiej  wydanie specjalne.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

Poz. 4844

— 21353 —

4844
UCHWA£A Nr XIII/108/2007 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
z dnia 23 listopada 2007 roku
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci 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, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006
r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), art.5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847) oraz pkt 1 i pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i op³at lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr 47,
poz. 557), Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwala, co nastêpuje:
§1. Roczna stawka podatku od nieruchomoci wynosi:
1. 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  18,60 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
 8,86 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,84 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

e) zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego  5,10 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych  6,37 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12.01.1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych.
3. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,71 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych  3,74 z³ od 1 ha powierzchni,
c) zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego  0,21 z³ od 1 m2 powierzchni,
d) pozosta³ych:
-

od powierzchni do 2.500 m2  0,19 z³ od 1 m2,

-

od nadwy¿ki powierzchni powy¿ej 2.500 m2 - 0,35
z³ od 1 m2.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kazimierz Biskupi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() dr Tomasz Piaseczny
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4845
UCHWA£A Nr XIII/109/2007 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
z dnia 23 listopada 2007 roku
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2008 na
terenie Gminy Kazimierz Biskupi
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, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
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, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006
r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zm. 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), Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2007 r. w sprawie redniej ceny
skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 r. (M.
P. Nr 77, poz. 831) Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwala,
co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta og³oszon¹ w
Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z
dnia 17 padziernika 2007 r. w sprawie redniej ceny skupu
¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 r. (M. P. Nr
77, poz. 831) z kwoty 58,29 z³ za 1 dt do kwoty 35,00 z³ za 1dt,
która stanowi podstawê do obliczania podatku rolnego na
2008 rok.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kazimierz Biskupi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() dr Tomasz Piaseczny

4846
UCHWA£A Nr XIII/110/2007 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
z dnia 23 listopada 2007 roku
w sprawie obni¿enia redniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku lenego na 2008 rok na terenie Gminy Kazimierz Biskupi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, 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, Nr 167, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), art.4 ust. 5
ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U.
Nr 200, poz. 1682, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005

r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Dz.U.
z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825), Komunikatu
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 22 padziernika 2007 roku w sprawie redniej ceny sprzeda¿y drewna,
obliczonej wed³ug redniej ceny drewna uzyskanej przez
nadlenictwa za pierwsze trzy kwarta³y 2007 r. (M. P. Nr 79,
poz. 846), Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwala, co nastêpuje:
§1. redni¹ cenê sprzeda¿y drewna, obliczon¹ wed³ug
redniej ceny drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwarta³y 2007 r. og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 22 padziernika 2007
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r. (M. P. Nr , poz.), obni¿a siê z kwoty 147,28 z³ za 1 m3 do
kwoty 145,00 z³ za 1 m3, która stanowi podstawê do obliczenia
podatku lenego na 2008 rok.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2008.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kazimierz Biskupi.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() dr Tomasz Piaseczny

4847
UCHWA£A Nr XIII/111/2007 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
z dnia 23 listopada 2007 roku
w sprawie 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,zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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, Nr 175, poz. 1457, Dz.U, z 2006
r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), art.10 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. Dz.U. z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 padziernika 2007 r. w sprawie stawek podatku
od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2008 r. (M. P.
Nr 76, poz. 813) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i op³at lokalnych (M. P. Nr 47, poz. 557) Rada Gminy
Kazimierz Biskupi uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Kazimierz
Biskupi:
1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art. 8 pkt
1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o masie
ca³kowitej:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 620,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 1.020,00 z³

c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton

- 1.220,00 z³

2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art. 8 pkt
2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o masie
ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton:

dwie osie:
-

zawieszenie pneumatyczne i równowa¿ne - 730,00 z³

-

inne systemy zawieszenia

- 1.350,00 z³

trzy osie:
-

zawieszenie pneumatyczne i równowa¿ne - 1.150,00z³

-

inne systemy zawieszenia

- 1.650,00 z³

cztery osie i wiêcej:
-

zawieszenie pneumatyczne i równowa¿ne - 1.750,00 z³

-

inne systemy zawieszenia poni¿ej 29 ton - 2.450,00 z³

-

inne systemy zawieszenia od 29 ton i wiêcej
- 2.550,00 z³

3) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton

1.350,00 z³

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton

1.450,00 z³

c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton

1.550,00 z³

4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
z zawieszeniem pneumatycznym i równowa¿nym o liczbie
osi dwie i trzy:
-

nie mniej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie

1.900,00 z³

-

powy¿ej 36 ton

2.400,00 z³

z innym systemem zawieszenia o liczbie osi dwie:
-

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 31 ton

1.850,00 z³
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nie mniej ni¿ 31 ton i wiêcej

1.940,00 z³

a) dla rodków transportowych, o których mowa w pkt 1:

z innym systemem zawieszenia o liczbie osi trzy i wiêcej

lit. a)  460,00 z³,

-

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 40 ton

1.870,00 z³

lit. b)  860,00 z³,

-

nie mniej ni¿ 40 ton i wiêcej

2.530,00 z³

lit. c)  1060,00 z³,

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, 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
1.250,00 z³

b) dla rodków transportowych, o których mowa w pkt 3:
lit. a)  1.200,00 z³,
lit. b)  1.300,00 z³,
lit. c)  1.400,00 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w pkt 5
- 1.050,00 z³,

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie

1.450,00 z³

b) powy¿ej 36 ton

1.750,00 z³

7)od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych, o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc

1.450,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.800,00 z³

d) dla rodków transportowych, o których mowa w pkt 7:
lit. a)  1.250,00 z³,
lit. b)  1.650,00 z³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kazimierz Biskupi.
§3. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008
roku.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tomasz Piaseczny

8) Stawki podatku od rodków transportowych wyprodukowanych w 2005 roku i nowszych okrela siê w wysokoci:

4848
UCHWA£A Nr III/112/2007 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
z dnia 23 listopada 2007 roku
w sprawie zarz¹dzenia poboru podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego w drodze inkasa,
okrelenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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, Nr 167, Dz.U.
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006
r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm.

Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847), art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, Dz.U. z 2007
r. Nr 109, poz.747), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, zm. Dz.U.
z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Dz.U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
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aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz.
449) Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwala, co nastêpuje:
§1. Zarz¹dza siê pobór w drodze inkasa od osób fizycznych nastêpuj¹cych podatków:
1. Podatku od nieruchomoci.
2. Podatku rolnego.
3. Podatku lenego.
§2. Inkasentami na terenie poszczególnych so³ectw s¹
so³tysi.
§3. 1. Ustala siê dla inkasentów nastêpuj¹ce terminy rozliczeñ i wp³at podatków:
a) zainkasowane od podatników kwoty do 1.000,00 z³ 
w ci¹gu 7 dni roboczych od dnia poboru,
b) zainkasowane kwoty powy¿ej 1.000,00 z³  w ci¹gu 3 dni
roboczych od dnia poboru.
2. Je¿eli ostatni dzieñ terminu przypada na sobotê lub
dzieñ ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzieñ terminu
uwa¿a siê nastêpny dzieñ po dniu lub dniach wolnych od
pracy.

§4. Z tytu³u inkasa podatków wymienionych w §1 przys³uguje inkasentom wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 7%
od zainkasowanych kwot podatków oraz sta³e wynagrodzenie
w wysokoci 500,00 z³ miesiêcznie.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6. Traci moc uchwa³a Nr XIII/129/2003 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie
zarz¹dzenia poboru niektórych podatków i op³at lokalnych
w drodze inkasa, okrelenia inkasentów oraz wynagrodzenia
za inkaso, zmieniona uchwa³¹ Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy
Kazimierz Biskupi z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie
zmiany uchwa³y Nr XIII/129/2003 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie zarz¹dzenia
poboru niektórych podatków i op³at lokalnych w drodze
inkasa, okrelenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
§7. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008
roku.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() dr Tomasz Piaseczny

3. Zainkasowane kwoty wp³acane s¹ w kasie Urzêdu
Gminy w Kazimierzu Biskupim.

4849
UCHWA£A Nr XIII/113/2007 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
z dnia 23 listopada 2007 roku
w sprawie okrelenia trybu i szczegó³owych warunków zwolnienia od podatku rolnego u¿ytków rolnych na których
zaprzestano produkcji rolnej
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, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
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, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006
r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 12 ust. 9
i art. 13d ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zm.
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) oraz art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity

Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy Kazimierz Biskupi
uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê tryb i szczegó³owe warunki zwolnienia od
podatku rolnego u¿ytków rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej, zwanego dalej zwolnieniem.
§2. 1. Zwolnienie nastêpuje na pisemny wniosek podatnika.
2.

Wniosek o którym mowa w ust. 1 winien zawieraæ:

a) imiê i nazwisko podatnika,
b) adres podatnika,
c) miejsce po³o¿enia dzia³ki lub dzia³ek wed³ug rejestru gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej,
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d) numer dzia³ki lub dzia³ek, powierzchniê oraz rodzaj u¿ytków rolnych wed³ug rejestru gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej,
e) wskazanie numeru dzia³ki lub dzia³ek, powierzchni oraz
rodzaju u¿ytków rolnych, które maj¹ byæ zwolnione od
podatku rolnego (w przypadku zaprzestania produkcji
rolnej na powierzchni wiêkszej ni¿ 20% u¿ytków rolnych
gospodarstwa rolnego lub wiêkszej ni¿ 10 ha),
f) okres, na jaki zamierza siê zaprzestaæ produkcji rolnej.

§4. 1. Zwolnienie nastêpuje w drodze decyzji Wójta Gminy
Kazimierz Biskupi.
2. W razie niedope³nienia chocia¿by jednego z zastrze¿onych warunków, organ podatkowy stwierdza wyganiêcie
w ca³oci lub w czêci decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Fakt zaprzestania produkcji rolnej podlega kontroli
w terenie, w szczególnoci w okresie wysiewów lub zbiorów,
któr¹ dokonuje komisja powo³ana przez Wójta Gminy.

3. Pocz¹tek okresu zwolnienia nie mo¿e byæ wczeniejszy
ni¿ pierwszy dzieñ miesi¹ca nastêpuj¹cego po z³o¿eniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Podatnik jest zobowi¹zany do zawiadomienia organu
podatkowego w terminie 14 dni o zaistnia³ych zmianach
w przypadku wczeniejszego podjêcia produkcji na wy³¹czonych u¿ytkach rolnych.

§3. 1. Zwolnienie od podatku rolnego przys³uguje po
spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kazimierz Biskupi.

a) faktycznym zaprzestaniu uprawy,
b) nie wykorzystywaniu gruntów na cele pastwiskowe,
c) nie dokonywaniu zbiorów traw i siana z trwa³ych u¿ytków
zielonych na cele paszowe,

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w podatku rolnym od 1
stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() dr Tomasz Piaseczny

d) utrzymywanie gruntów w stanie nie zagra¿aj¹cym rozprzestrzenianiu siê chwastów (pozostawienie w czarnym
ugorze lub dokonywanie oprysków chemicznych).
2. Warunki okrelone w ust. 1 musz¹ byæ spe³nione
³¹cznie.

4850
UCHWA£A Nr XIII/123/2007 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowoci Kazimierz Biskupi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.), Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwala co nastêpuje:
§1. Nadaje siê nazwy ulic:
- Cicha
- Krótka
- S³oneczna

2. Lokalizacjê i przebieg ulic wymienionych w pkt 1
okrelono w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() dr Tomasz Piaseczny
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4851
UCHWA£A Nr XII/81/07 RADY GMINY TUREK
z dnia 26 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta do wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust.
3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy Turek
uchwala co nastêpuje:

§2. Kwota 35,00 z³ stanowi podstawê do wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Turek.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2008
rok.

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹
w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 padziernika 2007 roku
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2007 r. (M. P. Nr 77 poz. 831 z dnia 23
padziernika 2007 r.) z kwoty 58,29 z³ do kwoty 35,00 z³.

Przewodnicz¹cy Rady
() Ireneusz Kolenda

4852
UCHWA£A Nr XII/82/07 RADY GMINY TUREK
z dnia 26 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art.
5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 121 poz.
844 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 68, poz. 449) oraz
pkt 1 i pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca
2007 r. w sprawie wysokoci górnych stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 47 poz. 557) Rada
Gminy Turek uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala wysokoæ rocznych stawek podatku od nieruchomoci na 2008 rok:
1. Od gruntów:

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- od 1 m kw. powierzchni
- 0,71 z³
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni
- 3,74 z³
c) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - od 1 m kw. powierzchni
- 0,09 z³.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - 0,20 z³. od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
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na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  19,01 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej

ganizacje po¿ytku publicznego - 3,18 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

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.

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

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Turek.

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

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2008
rok.
Przewodnicz¹cy Rady
() Ireneusz Kolenda

4853
UCHWA£A Nr XII/83/07 RADY GMINY TUREK
z dnia 26 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1oraz art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591ze zm.) i art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 121 poz. 844 ze
zm.) art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy
Turek uchwala co nastêpuje:
§1. Zwalnia z podatku od nieruchomoci:
1. grunty i budynki zwi¹zane z ochron¹ przeciwpo¿arow¹ z
wy³¹czeniem budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
2. budynki mieszkalne lub ich czêci wykorzystywane na cele
mieszkaniowe,

3. grunty i budynki przeznaczone na zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury z wy³¹czeniem budynków
lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
4. grunty, budynki i budowle s³u¿¹ce do doprowadzania
wody i odprowadzania cieków,
5. grunty u¿ytkowane rolniczo figuruj¹ce w ewidencji gruntów jako u¿ytki kopalniane i tereny ró¿ne.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Turek.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2008
rok.
Przewodnicz¹cy Rady
() Ireneusz Kolenda
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4854
UCHWA£A Nr XII/84/07 RADY GMINY TUREK
z dnia 26 listopada 2007 r.
w sprawie op³aty targowej na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.
19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U.
Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 68, poz.
449) oraz art. 47 §4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 2005 r. Dz.U. Nr 8 poz.
60 ze zm.) i pkt 5 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z
dn.26 lipca 2007 r. w sprawie wysokoci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P.
Nr 47, poz. 557) Rada Gminy Turek uchwala, co nastêpuje:
§1. Rada Gminy Turek okrela nastêpuj¹ce stawki dzienne op³aty targowej:
1. Od sprzeda¿y zwierz¹t:
a) za konia (1szt.)

7,00 z³

b) za krowê (1szt.)

7,00 z³

c) za ja³owiznê i rebiêta (1 szt.)

5,00 z³

d) za cielêta (1 szt.)

5,00 z³

e) trzoda chlewna
- za prosiêta (1 szt.)

1,00 z³

- za sztuki du¿e (1 szt.)

2,00 z³

2. Z tytu³u sprzeda¿y produktów rolnych z samochodu ciê¿arowego lub wozu konnego - 6,00 z³.
3. Z tytu³u sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych i spo¿ywczych z:
a) samochodu ciê¿arowego powy¿ej 2 ton

4. Z tytu³u wystawienia do sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych (z rêki, kosza)
2,00 z³.
5. Z tytu³u wystawienia artyku³ów spo¿ywczych i przemys³owych do sprzeda¿yw gastronomii obwonej
13,00 z³.
6. Z tytu³u wystawienia do sprzeda¿y artyku³ów na straganach o powierzchni:
a) do 6 m2
b) od 6 15

7,00 z³
m2

12,00 z³

c) powy¿ej 15 m2

17,00 z³

7. Z tytu³u wystawienia do sprzeda¿y artyku³ów sprzedawanych
a) z ³ó¿ka, sto³u lub ziemi na 1m2

2,00 z³.

§2. 1. Op³atê targow¹ pobiera siê na targowisku oraz we
wszystkich innych miejscach na terenie gminy Turek ,
w których prowadzona jest sprzeda¿.
2. Op³atê targow¹ pobiera w drodze inkasa Pani Jadwiga
Kowalska - Cisew 7 za wynagrodzeniem w wysokoci 70%
zebranej op³aty targowej.
3. Inkasent zobowi¹zany jest do dokonania wp³at pobranych op³at targowych, w kasie Urzêdu Gminy Turek w terminie do 5 ka¿dego miesi¹ca, za miesi¹c poprzedni z wyj¹tkiem
ostatniego miesi¹ca roku, za który wp³aty nale¿y dokonaæ do
dnia 31 grudnia ka¿dego roku.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Turek.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do op³at nale¿nych w 2008 r.

14,00 z³

b) samochodu ciê¿arowego poni¿ej 2 ton i samochodu
osobowego
10,00 z³

Przewodnicz¹cy Rady
() Ireneusz Kolenda
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4855
UCHWA£A Nr XII/85/07 RADY GMINY TUREK
z dnia 26 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591ze zm.), art.
10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 121poz. 844 ze
zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 68, poz. 449), obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 10 padziernika 2007 r. w sprawie
stawek podatków od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2008 roku (M. P. Nr 76, poz. 813), oraz pkt 3
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w
sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w
podatkach i op³atach lokalnych w 2008 r. (M. P. Nr 47, poz.
557) Rada Gminy Turek uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych
I. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i póniej:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

898 z³

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
-

od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton

1.288 z³

3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton a poni¿ej
12 ton
410 z³
z wyj¹tkiem zwi¹zanych z wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
4. Od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

694 z³
1.524 z³

III. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

594 z³

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

578 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

812 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

786 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

960 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

934 z³

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
-

od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton

1.338 z³

3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton a poni¿ej
12 ton
428 z³
z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
4. Od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

724 z³
1.586 z³

II. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i póniej,
posiadaj¹cych katalizatory:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdów:

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
-

od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton

1.380 z³

3. Od przyczep i naczep , które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton
440 z³
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
4. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

744 z³
1.634 z³

IV.Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem posiadaj¹cych katalizatory:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

572 z³

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

556 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

778 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

758 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

924 z³
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2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
-

od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton

1.324 z³

3. Od przyczep i naczep , które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton
424 z³
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
4. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
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714 z³
1.568 z³

V. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  dwie

1.382 z³

- o liczbie osi  trzy

1.366 z³

- o liczbie osi cztery i wiêcej

1.354 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi  dwie

1.826 z³

- o liczbie osi  trzy

1.806 z³

- o liczbie osi  cztery i wiêcej

1.790 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton:

- o liczbie osi  jedna

1.286 z³

- o liczbie osi  dwie

1.264 z³

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

1.250 z³

c) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi  jedna

1.622 z³

- o liczbie osi  dwie

1.606 z³

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

1.590 z³

VI. Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  dwie

1.422 z³

- o liczbie osi  trzy

1.406 z³

- o liczbie osi  cztery i wiêcej

1.392 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton , a mniejszej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi  dwie

1.882 z³

- o liczbie osi  trzy

1.862 z³

- o liczbie osi  cztery i wiêcej

1.844 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi  dwie

2.500 z³

- o liczbie osi  trzy

2.442 z³

- o liczbie osi  cztery i wiêcej

2.530 z³

- o liczbie osi  dwie

2.464 z³

- o liczbie osi  trzy

2.452 z³

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

- o liczbie osi  cztery i wiêcej

2.428 z³

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 31 ton:

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi  dwie

1.876 z³

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

1.856 z³

- o liczbie osi  dwie

1.894 z³

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

1.876 z³

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

1.994 z³

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

1.834 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton:

b) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi  dwie

2.428 z³

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

2.402 z³

3. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  jedna

642 z³

- o liczbie osi  dwie

636 z³

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

722 z³

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

- o liczbie osi  dwie

2.452 z³

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

2.582 z³

3. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  jedna

662 z³

- o liczbie osi  dwie

656 z³

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

1.004 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a do 36 ton w³¹cznie:
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- o liczbie osi  jedna

1.322 z³

- o liczbie osi  dwie

1.376 z³

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

1.296 z³

c) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi  jedna

1.670 z³

- o liczbie osi  dwie

1.808 z³

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

1.638 z³

Poz. 4855, 4856

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Turek.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2008
rok.
Przewodnicz¹cy Rady
() Ireneusz Kolenda

4856
UCHWA£A Nr XII/86/07 RADY GMINY TUREK
z dnia 26 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego ,
lenego i od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz. 1591ze zm.), art. 6 lit. b ustawy z dnia 15
listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006
r., Dz.U. Nr 136, poz. 969 ze zm.),art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30.10.2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze
zm.), art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U.
Nr 121 poz. 844 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 68, poz.
449) oraz art. 47 §4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8 poz.
60 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co nastêpuje:
§1. Zarz¹dza siê pobór w drodze inkasa podatku od
nieruchomoci, podatku rolnego oraz podatku lenego nale¿nych od osób fizycznych.

§2. Poboru inkasa bêd¹ dokonywaæ so³tysi.
§3. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso ustala siê kwartalnie, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§4. Traci moc Uchwala Nr III/14/06 Rady Gminy Turek
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie ustalania inkasentów
i wysokoci wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku
rolnego, lenego i od nieruchomoci.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Turek.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2008
r.
Przewodnicz¹cy Rady
() Ireneusz Kolenda
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XII/86/07
Rady Gminy Turek
z dnia 26 listopada 2007 r.

WYKAZ WYSOKOCI PROWIZJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SO£ECTW ZA INKASO
PODATKU ROLNEGO, LENEGO I OD NIERUCHOMOCI
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4857
UCHWA£A Nr XVII/105/2007 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie: podatku od nieruchomoci po³o¿onych na obszarze miasta i gminy Miêdzychód
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych 1) (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê stawki podatku od nieruchomoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
- 0,59 z³

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,74 z³
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni
- 0,15 z³
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 0,59 z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
- 15,80 z³
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c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
- 8,86 z³

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

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
- 3,84 z³
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego:
- gara¿y wolnostoj¹cych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
- 6,37 z³
- gospodarczych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
- 6,37 z³
- letniskowych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
- 6,37 z³
- innych od 1

m2

Poz. 4857, 4858
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powierzchni u¿ytkowej

- 6,37 z³

3) od budowli 2% ich wartoci.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) mgr Zygmunt Mleczak
1)

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

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

§2. Uchyla siê uchwa³ê Nr III/14/2006 Rady Miejskiej Miêdzychodu z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci po³o¿onych na obszarze miasta i gminy Miêdzychód.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.

4858
UCHWA£A Nr XVII/106/2007 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie: obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Miêdzychód na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) i 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.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ jako
podstawê obliczania podatku rolnego z kwoty 58,29 z³ na
kwotê 35,00 z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.,
nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak
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Poz. 4859
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4859
UCHWA£A Nr XVII/107/2007 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
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 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych 1) (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

b) równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportu:

d) równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony

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

638

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

955

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.221

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 mniejszej ni¿ 15 ton:
-

o liczbie osi - dwie

1.593

1.699

c) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 15 ton:
- o liczbie osi  trzy

1.539

d) równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton a mniejszej ni¿ 25 ton
- o liczbie osi - trzy

1.645

e) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton
- o liczbie osi  trzy

1.912

g) równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony a mniejszej ni¿ 27 ton
- o liczbie osi  cztery i wiêcej

2.018

h) równej lub wy¿szej ni¿ 27 ton a mniejszej ni¿ 31 ton
- o liczbie osi cztery i wiêcej
i)

2.124

równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton
- o liczbie osi cztery i wiêcej

- o liczbie osi  trzy

1.593

1.699

e) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 25 ton
- o liczbie osi  cztery i wiêcej

1.911

g) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton a mniejszej ni¿ 29 ton
- o liczbie osi  cztery i wiêcej

2.062

h) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton
- o liczbie osi  cztery i wiêcej

2.506

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1.433

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 a mniejszej ni¿ 18 ton
- o liczbie osi  dwie

1.645

- o liczbie osi  dwie

1.699

c) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton a mniejszej ni¿ 31 ton
- o liczbie osi  dwie

1.857

d) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton do 36 ton w³¹cznie
- o liczbie osi  dwie

1.942

e) wy¿szej ni¿ 36 ton
- o liczbie osi  dwie

2.123

f) wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 40 ton
2.230

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¿ 15 ton:
- o liczbie osi - dwie

- o liczbie osi - trzy

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 25 ton
1.699

f) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 23 tony
- o liczbie osi  cztery i wiêcej

1.752

c) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 23 ton:

a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

b) równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton
- o liczbie osi - dwie

- o liczbie osi - dwie

1.645

- o liczbie osi  trzy i wiêcej

1.942

g) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton
- o liczbie osi  trzy i wiêcej

2.123

6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³y pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton
- o liczbie osi  dwie

1.752

9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów wraz z pojazdem silnikowym:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25 ton:
- o liczbie osi  jedna

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 25 ton
- o liczbie osi  dwie

1.805

1.911

- o liczbie osi  jedna

1.959

- o liczbie osi  dwie

- o liczbie osi  dwie
2.123

1.942

- o liczbie osi dwie

- o liczbie osi  trzy i wiêcej
2.123

- o liczbie osi  trzy i wiêcej
2.474

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

743

8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów wraz z pojazdem
silnikowym
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25 ton:
- o liczbie osi  jedna

849

b) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton
- o liczbie osi  jedna

955

c) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a ,mniejszej ni¿ 28 ton
- o liczbie osi  dwie

1.061

d) równej lub wy¿szej ni¿ 28 ton do 36 ton w³¹cznie
- o liczbie osi  dwie

1.168

1.274

f) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie
- o liczbie osi  trzy i wiêcej

10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

955
1.699

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

powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

658

-

powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

1.061

-

powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.274

b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 tony a poni¿ej 12 ton
1.487
c) od przyczep i naczep które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
a poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego
796

- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.805

1.008

2. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych w 1990 r. i po 1990 roku oraz posiadaj¹cych
katalizatory stawki podatku okrela siê w wysokoci:

1.115

a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:

g) wy¿szej ni¿ 36 ton
- o liczbie osi  trzy i wiêcej

1.380

d) od autobusów w zale¿noci od iloci miejsc do siedzenia mniej ni¿ 30 miejsc
1.061

e) wy¿szej ni¿ 36 ton
- o liczbie osi dwie

1.061

g) wy¿szej ni¿ 36 ton

h) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton
- o liczbie osi  trzy i wiêcej

1.857

f) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie

g) wy¿szej ni¿ 36 ton a mniejszej ni¿ 40 ton
- o liczbie osi  trzy i wiêcej

1.380

e) wy¿szej ni¿ 36 ton

f) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie
- o liczbie osi  trzy i wiêcej

1.115

d) równej lub wy¿szej ni¿ 28 ton do 36 ton w³¹cznie

e) wy¿szej ni¿ 36 ton
- o liczbie osi  dwie

1.061

c) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a ,mniejszej ni¿ 28 ton

d) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton do 36 ton w³¹cznie
- o liczbie osi  dwie

955

b) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton

c) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton a mniejszej ni¿ 31 ton
- o liczbie osi  dwie

Poz. 4859

— 21369 —
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— 21370 —

- powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

615

- powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

902

- powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.168

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

d) od autobusów z zale¿noci od iloci miejsc do siedzenia
- mniej ni¿ 30
- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

§4. Uchyla siê uchwa³ê nr III/15/2006r. Rady Miejskiej
Miêdzychodu z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportu.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.
nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Wojewódzka Wielkopolskiego.

1.380

c) od przyczep i naczep , które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton a poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem pojazdów zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego
689

902
1.645

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.

Poz. 4859

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak

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 dn. 17.12.1992 r.)
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 dn. 20.07.1999 r.) Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów
prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie
- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkowska w Unii Europejskiej  dotycz¹ og³oszenia tych aktów
w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej  wydanie
specjalne.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

Poz. 4860

— 21371 —

4860
UCHWA£A Nr XVII/108/2007 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 28 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 (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych1) (t. j. Dz.U. z 2006
r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§7. Przepisy w sprawie wymiaru, poboru i egzekucji podatkowych maj¹ zastosowanie do wymiaru, poboru i egzekucji op³aty wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.

§1. Wprowadza siê na obszarze miasta i gminy Miêdzychód op³atê od posiadania psów.

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

§2. Op³ata od posiadania psów wynosi 55,00 z³ od jednego psa rocznie.

§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak

§3. Op³atê pobiera siê w po³owie tej stawki, je¿eli osoba
fizyczna wesz³a w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku
podatkowego.
§4. Oplata jest p³atna z góry w terminie do dnia 31 marca
roku podatkowego lub w dwa tygodnie od dnia wejcia
w posiadanie psa.
§5. Mieszkañcy miasta Miêdzychód dokonuj¹ wp³aty op³aty
od posiadania psów na rachunek bankowy bud¿etu Gminy.
§6. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty od posiadania psów na
terenach wiejskich w drodze inkasa.
2. Inkasentami op³aty na terenach wiejskich s¹ so³tysi
wsi.
3. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso op³aty od posiadania psów wynosi 10% pobranej kwoty podatku.

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 r.),
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 r.). 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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

Poz. 4861

— 21372 —

4861
UCHWA£A Nr XVII/109/2007 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie: ustalenia dziennych stawek op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 litera a 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych1) (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Op³atê targow¹ pobiera siê dziennie od osób dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowisku:

§3. Uchyla siê uchwa³ê Nr III/18/2006 Rady Miejskiej Miêdzychodu z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia
dziennych stawek op³aty targowej.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008r.,
nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

- ziemiop³odów: z rêki, z jednej skrzynki i ma³ego wózka
w wysokoci 7,00 z³,

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak

- dzia³kowicze za okazaniem zawiadczenia z Ogrodów Dzia³kowych 5,00 z³,
- pozosta³¹ sprzeda¿ w wysokoci - 17,00 z³ za 1 stanowisko.
§2. 1. Pobór op³aty na targowisku nastêpuje za porednictwem inkasenta:
- Pani Marii Krysiak, zamieszka³ej w Miêdzychodzie przy ul.
Genera³a Sikorskiego 21 D/7,
- Pana Ryszarda Krysiaka, zamieszka³ego w Miêdzychodzie
przy ul. Genera³a Sikorskiego 21 D/7
2. Za pobór op³aty targowej inkasentowi przys³uguje
wynagrodzenie w wysokoci 10% zainkasowanej op³aty.

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 r.),
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 r.). 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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

Poz. 4862

— 21373 —

4862
UCHWA£A Nr XVII/110/2007 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie: okrelenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomoci i informacji o nieruchomociach
i obiektach budowlanych oraz wzoru za³¹czników
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591ze zm.) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych1) (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci DN-1 i wzór informacji o nieruchomociach i obiektach
budowlanych IN-1 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y
odpowiednio nr 1 i nr 2 oraz wzór za³¹cznika ZN-1 dane o
nieruchomociach i obiektach budowlanych stanowi¹cy
za³¹cznik nr 3.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.
§3. Uchyla siê uchwa³ê Nr XLIII/276/2005 Rady Miejskiej
Miêdzychodu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie okrelenia
wzorów deklaracji na podatek od nieruchomoci i informacji

o nieruchomociach i obiektach budowlanych oraz wzorów
za³¹czników.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak
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 r.),
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 r.). 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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21374 —

Poz. 4862

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21375 —

Poz. 4862

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21376 —

Poz. 4862

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21377 —

Poz. 4862

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21378 —

Poz. 4862

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21379 —

Poz. 4862

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21380 —

Poz. 4862

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21381 —

Poz. 4862

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21382 —

Poz. 4862

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

Poz. 4863

— 21383 —

4863
UCHWA£A Nr XVII/111/2007 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie: okrelenia wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach oraz wzoru za³¹czników
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591ze zm.) i art. 6a. ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
i wzór informacji o gruntach IR-1 stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y odpowiednio nr 1 i nr 2 oraz wzór za³¹cznika ZR-1 dane o gruntach stanowi¹cy za³¹cznik nr 3.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.
§3. Uchyla siê uchwa³ê Nr XLIII/277/2005 Rady Miejskiej
Miêdzychodu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie okrelenia
wzorów deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach
oraz wzorów za³¹czników.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21384 —

Poz. 4863

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21385 —

Poz. 4863

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21386 —

Poz. 4863

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21387 —

Poz. 4863

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21388 —

Poz. 4863

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21389 —

Poz. 4863

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21390 —

Poz. 4863

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21391 —

Poz. 4863

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21392 —

Poz. 4863

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

— 21393 —

Poz. 4863

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

Poz. 4864

— 21394 —

4864
UCHWA£A Nr XVII/112/2007 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie: okrelenia wzoru deklaracji na podatek leny i informacji o lasach oraz wzoru za³¹czników
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682
ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny DL-1 i
wzór informacji o lasach IL-1 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y odpowiednio nr 1 i nr 2 oraz wzór za³¹cznika ZL1 dane o lasach stanowi¹cy za³¹cznik nr 3.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.
§3. Uchyla siê uchwa³ê Nr XLIII/278/2005 Rady Miejskiej
Miêdzychodu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie okrelenia
wzorów deklaracji na podatek leny i informacji o lasach oraz
wzorów za³¹czników.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak
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4865
UCHWA£A Nr XII/76/2007 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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, póz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327)
i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska
Gminy Nekla uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê podatek od rodków transportowych
w wysokoci:
1. od samochodu ciê¿arowego wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 1994 roku o dopuszczalnej masie ca³kowitej
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

600,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

980,00 z³

c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton

1.180,00 z³

2. od samochodu ciê¿arowego wyprodukowanego po dniu
31 grudnia 1994 roku o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

570,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

930,00 z³

c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton

1.120,00 z³

3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton - w zale¿noci od liczby
osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okrela za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y
4. od ci¹gnika siod³owego i balastowego wyprodukowanego
do dnia 31 grudnia 1994 roku przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹, lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów
-

od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton

1.290,00 z³

5. od ci¹gnika siod³owego lub balastowego wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 roku przystosowanego do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów,
-

od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton

1.240,00 z³

6. od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-

czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton - w zale¿noci od liczby osi i rodzaju
zawieszenia, stawki podatku okrela za³¹cznik Nr 2 do
niniejszej uchwa³y.
7. od przyczepy lub naczepy, które z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton do
poni¿ej 12 ton, wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 1994
roku, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
1.260, 00 z³
8. od przyczepy lub naczepy , które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton do poni¿ej 12 ton, wyprodukowanej po dniu 31
grudnia 1994 roku, z wyj¹tkiem zwi¹zanej wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
1.200,00 z³
9. od przyczepy i naczepy , które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton , z wyj¹tkiem zwi¹zanej z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego w zale¿noci od liczby osi i rodzaju zawieszenia , stawki
podatkowe okrela za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
10. od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994
roku w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej ni¿ 30

1.400,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30

1.750,00 z³

11. od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994
roku w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej ni¿ 30

1.350,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30

1.650,00 z³

§2. Podatek od rodków transportowych jest p³atny
w dwóch równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i do
dnia 15 wrzenia na konto Urzêdu Miasta i Gminy w Nekli
w BS Kostrzyn Wlkp. Oddzia³ Nekla.
*§3.. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
pojazdy stanowi¹ce w³asnoæ Gminy i Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej.
§4. Traci moc uchwa³a Nr XXX/226/2005 Rady Miejskiej
Gminy Nekla z 24 listopada 2005 roku.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Dziennik Urzêdowy
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§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego jednak nie wczeniej ni¿ od 1 stycznia 2008 roku.

* Uchwa³a Nr 25/1063/2007 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2007 r. orzekaj¹ca niew¿noæ postanowienia §3 uchwa³y Nr XII/76/2007
Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 padziernika 2007 r.
w sprawie okrelenia wysokoci satwek podatku od rodków
transportowych.

Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Piotr Michalak

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XII/76/2007
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 listopada 2007 roku

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/76/2007
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 listopada 2007 roku

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥, 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/76/2007
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 listopada 2007 roku

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM
SILNIKOWYM POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥, LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON, Z WYJ¥TKIEM
ZWI¥ZANYCH WY£¥CZNIE Z DZIA£ALNOCI¥ ROLNICZ¥ PROWADZON¥ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO.
/
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4866
UCHWA£A Nr XVI/247/2007 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie okrelenia górnych stawek op³at za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli
nieruchomoci i w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych
Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 13
wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach
(Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Okrela siê górn¹ stawkê op³at za us³ugi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci w wysokoci 113 z³ plus podatek VAT za 1 m3 odpadów
niesegregowanych, z zastrze¿eniem §2 i §3.
§2. W przypadku, gdy odpady komunalne s¹ zbierane
i odbierane w podziale na frakcjê mokr¹ i such¹, stosuje siê
stawki okrelone w §1 ni¿sze o 15%.
§3. W przypadku, gdy z odpadów komunalnych wydzielane s¹ w ramach frakcji suchej surowce wtórne, takie jak:

§4. Okrela siê górn¹ stawkê op³at za us³ugi w zakresie
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych od w³acicieli nieruchomoci w wysokoci 27,5
z³ plus podatek VAT za 1 m3.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kalisza.
§6. Traci moc uchwa³a nr IX/150/2007 Rady Miejskiej
Kalisza z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie okrelenia górnych
stawek op³at za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci i w zakresie opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

1) papier i tektura,
2) szk³o,
3) metale i tworzywa sztuczne,
stosuje siê stawki okrelone w §1 ni¿sze o 25%.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Kalisza
() Adela Przyby³
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4867
UCHWA£A Nr XV/91/07 RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001
r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr
62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.
1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 .r, Nr 116, poz. 1203; Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2005
r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17,
poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, zm.
Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; Nr 249,
poz. 1828; Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775) oraz pkt 1 i
2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w
sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i op³at
lokalnych w 2008 r. (M. P. z 2007 r. Nr 47, poz. 557) oraz
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 padziernika 2007
r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
obowi¹zuj¹cych w 2008 r.(M. P. z 2007 r. Nr 76, poz. 813) Rada
Gminy Orchowo uchwala co nastêpuje
§1. Okrela siê wysokoæ podatku od rodków transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony i poni¿ej 12 ton zgodnie z
za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.
3. 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 zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej
uchwa³y.
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do niniejszej uchwa³y.

5. Od przyczep i naczep, które razem 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
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do niniejszej uchwa³y.
6. Od przyczep i naczep, które razem 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 zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do niniejszej uchwa³y.
7. Od autobusów zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do niniejszej
uchwa³y.
§2. Podatek od rodków transportowych p³atny jest
w dwóch równych ratach:
I rata w terminie do 15 lutego i II rata w terminie do 15
wrzenia ka¿dego roku bez wezwania w kasie Urzêdu Gminy,
lub na rachunek UG w LBS Strza³kowo O/Orchowo Nr 51 8543
0000 2003 3000 0101 0001.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2008 r.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do obliczania podatku pocz¹wszy od 1.01.2008 r.
3. Uchwa³a podlega ponadto podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie jej odpisów na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Orchowo oraz tablicach og³oszeñ
w innych miejscach publicznych.
4. Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/200/05 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportu na rok
2006.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Hieronim Adamczyk
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XV/91/07
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 listopada 2007 r.

WYSOKOÆ STAWEK PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ
POWY¯EJ 3,5 TONY I PONI¯EJ 12 TON
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XV/91/07
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 listopada 2007 r.

WYSOKOÆ STAWEK PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ
RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
/
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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XV/91/07
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 listopada 2007 r.

WYSOKOÆ STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO U¯YWANIA
£¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW OD 3,5 TONY I
PONI¯EJ 12 TON
'
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Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y Nr XV/91/07
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 listopada 2007 r.

WYSOKOÆ STAWEK PODATKU OD CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH
DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ
ZESPO£U POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
/
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Za³¹cznik nr 5
do Uchwa³y Nr XV/91/07
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 listopada 2007 r.

WYSOKOÆ STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ¥
DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ OD 7 TON I PONI¯EJ 12 TON Z WYJ¥TKIEM ZWI¥ZANYCH WY£¥CZNIE
Z DZIA£ALNOCI¥ ROLNICZ¥ PROWADZON¥ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO
'
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Za³¹cznik nr 6
do Uchwa³y Nr XV/91/07
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 listopada 2007 r.

WYSOKOÆ STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ¥
DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON Z WYJ¥TKIEM ZWI¥ZANYCH
WY£¥CZNIE Z DZIA£ALNOCI¥ ROLNICZ¥ PROWADZON¥ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO
/
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Za³¹cznik nr 7
do Uchwa³y Nr XV/91/07
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 listopada 2007 r.

WYSOKOÆ STAWEK PODATKU DLA AUTOBUSÓW
/
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4868
UCHWA£A Nr XV/92/07 RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny 1q ¿yta przyjmowanej jako podstawie do obliczania podatku rolnego
na obszarze Gminy Orchowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001
r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr
62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.
1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r, Nr 116, poz. 1203; Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2005
r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327;
Nr 138, poz. 974), oraz art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969; Nr 191, poz. 1412; Nr 249, poz. 1825; Nr 245, poz.
1775; Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747;) w zwi¹zku z komunikatem 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. z 2007 r. Nr
77, poz. 831) Rada Gminy Orchowo uchwala co nastêpuje:

§2. Podatnicy podatku rolnego, nale¿noci z tego tytu³u,
mog¹ wp³acaæ u inkasenta  so³tysa, w kasie Urzêdu Gminy
Orchowo lub na rachunek bankowy Nr 51 8543 0000 2003
3000 0101 00001 w LBS Strza³kowo O/Orchowo.
§3. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Orchowo.
§4. 1. Uchwa³a wchodzi z ¿ycie z dniem 1 stycznia
2008 r.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do obliczania podatku pocz¹wszy od 1.01.2008 r.
3. Uchwa³a podlega ponadto podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie jej odpisów na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Orchowo oraz na tablicach og³oszeñ
w innych miejscach publicznych.

§1 Obni¿a redni¹ cenê skupu 1q ¿yta stanowi¹c¹ podstawê do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Orchowo z kwoty 58,29 z³ za 1q do kwoty 35,00 z³ za 1q.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Hieronim Adamczyk

4869
UCHWA£A Nr XV/93/07 RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek procentowych op³at adiacenckich
Na podstawie art. 98a ust. 1, 1a i art. 146 ust 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami
(Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z pó¿n. zm.) oraz 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.) Rada Gminy
Orchowo uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê wysokoæ stawki procentowej op³aty
adiacenckiej z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku podzia³u dokonanego na wniosek w³aciciela lub u¿ytkownika, który wniós³ op³aty roczne za ca³y okres u¿ytkowania
tego prawa na 10% wzrostu wartoci nieruchomoci.
2. Op³ata adiacencka stanowi 10% ró¿nicy miêdzy wartoci¹
jak¹ nieruchomoæ mia³a przed podzia³em a wartoci¹, jak¹
nieruchomoæ ma po podziale.
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3. Wartoæ nieruchomoci przed podzia³em i po podziale
okrelaj¹ rzeczoznawcy maj¹tkowi wed³ug cen i stanu na
dzieñ wydania decyzji o ustaleniu op³aty adiacenckiej.
§2. 1. Ustala siê wysokoæ stawki procentowej op³aty
adiacenckiej z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci spowodowanego budow¹ urz¹dzeñ infrastruktury technicznej na
40% ró¿nicy miêdzy wartoci¹, jak¹ nieruchomoæ mia³a
przed wybudowaniem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
a wartoci¹ jak¹ nieruchomoæ ma po ich wybudowaniu.

Poz. 4869, 4870

2. Wartoæ nieruchomoci przed podzia³em i po podziale
okrelaj¹ rzeczoznawcy maj¹tkowi wed³ug cen i stanu na
dzieñ wydania decyzji o ustaleniu op³aty adiacenckiej.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ.
§5. Traci moc Uchwa³a Nr VII/37/07 Rady Gminy Orchowo
z dnia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia stawki
procentowej op³at adiacenckich, zwi¹zanych ze wzrostem
wartoci nieruchomoci w wyniku podzia³ów nieruchomoci.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Hieronim Adamczyk

4870
UCHWA£A Nr XII/130/07 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 29 listopada 2007 r.
W SPRAWIE WPROWADZENIA OP£ATY PROLONGACYJNEJ Z TYTU£U ROZ£O¯ENIA NA RATY LUB ODROCZENIA
TERMINU P£ATNOCI PODATKÓW ORAZ ZALEG£OCI PODATKOWYCH STANOWI¥CYCH DOCHÓD GMINY
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. Dz.U. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz.U. Nr
48, poz. 327),w zwi¹zku z art. 57 §7 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz.
1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143 poz.
1031 i 1199, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.
Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 195,
poz. 1414), Rada Miejska Turku uchwala, co nastêpuje:

§1. Wprowadza siê op³atê prolongacyjn¹ z tytu³u roz³o¿enia na raty lub odroczenia terminu p³atnoci podatków oraz
zaleg³oci podatkowych stanowi¹cych dochód Gminy Miejskiej Turek.
§2. Stawka op³aty prolongacyjnej wynosi 50% og³aszanej
na podstawie art. 56 §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60 z pón. zm.) stawki odsetek za zw³okê.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Turku.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Turku
() Lech Zielony
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4871
UCHWA£A Nr XII/134/2007 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia górnych stawek op³at za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli
nieruchomoci i w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 6
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu
czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz.
2008, z 2006 r. Dz.U. Nr 144 poz. 1042, Nr 180 poz. 1495) Rada
Miejska Turku uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê górne stawki op³at ponoszonych przez
w³acicieli nieruchomoci za us³ugi odbierania odpadów komunalnych oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i
transportu nieczystoci ciek³ych w nastêpuj¹cych wysokociach:
I.

1.600,00 z³ + VAT

2. odpady zbierane w sposób selektywny  frakcja sucha:
a) pojemnik 80  120 l

13,00 z³ + VAT

b) pojemnik 240 l

26,00 z³ + VAT

c) pojemnik 1.100 l

100,00 z³ + VAT

d) pojemnik 6.500 l

600,00 z³ + VAT

3. odpady zbierane w sposób selektywny - frakcja mokra:
a) worki foliowe 40  60 l

20,00 z³ + VAT

b) pojemnik 80  120 l

30,00 z³ + VAT

c) pojemnik 240 l

60,00 z³ + VAT

d) pojemnik 1.100 l

270,00 z³ + VAT

e) pojemnik 6.500 l

1.600,00 z³ + VAT

II. Wywóz nieczystoci ciek³ych ze zbiorników bezodp³ywowych i ich transport do punktu zlewnego:

Odbiór odpadów komunalnych:

1. odpady niesegregowane (zmieszane):

1. 1 m3 cieków

a) pojemnik 80  120 l

30,00 z³ + VAT

b) pojemnik 240 l

60,00 z³ + VAT

c) pojemnik 1.100 l

d) pojemnik 6.500 l

270,00 z³ + VAT

54,00 z³ + VAT

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Turku.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Turku
() Lech Zielony
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4872
UCHWA£A Nr XII/137/07 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIX/203/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 wrzenia 2004 r. w sprawie okrelenia zasad
nabywania nieruchomoci po³o¿onych we wschodniej czêci miasta Turku w gminny zasób nieruchomoci
w okresie do dnia 31 grudnia 2005 r.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a, oraz art.
40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr
162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 146 poz. 1055) i w zwi¹zku z art. 6 i art. 24 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz.
2782; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.
1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708; Nr 220 poz. 1600; Nr 220 poz.
1601; z 2007r. Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska Turku uchwala,
co nastêpuje:

w gminny zasób nieruchomoci w okresie do dnia 31 grudnia
2005 r., zmienionej uchwa³¹ Nr XXXII/361/05 Rady Miejskiej
Turku z dnia 22 grudnia 2005 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) w tytule uchwa³y wyrazy w okresie do dnia 31 grudnia
2005 r. skrela siê,
2) w §1 w ust. 1 wyrazy w okresie do dnia 31 grudnia 2007
r. skrela siê.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. W uchwale Nr XIX/203/04 Rady Miejskiej Turku z dnia
9 wrzenia 2004 r. w sprawie okrelenia zasad nabywania
nieruchomoci po³o¿onych we wschodniej czêci miasta Turku

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Turku
() Lech Zielony

4873
UCHWA£A Nr XV/93/2007 RADY MIASTA LUBOÑ
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie podatku od rodków transportowych na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005
r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 175, poz.
1457 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r.Nr 121, poz. 844; zm. Dz.U. z 2005 r.
Nr 143, poz. 1199) Rada Miasta Luboñ uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale nr XIV/81/2007 Rady Miasta Luboñ z dnia
15 listopada 2007r. w sprawie podatku od rodków transportowych na rok 2008 za³¹cznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i dotyczy roku podatkowego 2008.
Przewodnicz¹cy Rady
() Ryszard Oleszewski
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Za³¹cznik
do uchwa³y nr XV/93/2007
z dnia 6 grudnia 2007 r.
Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XIV/81/2007
Rady Miasta Luboñ
z dnia 15 listopada 2007 r.

W SPRAWIE PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH NA ROK 2008
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