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2. Na inkasenta op³aty targowej wyznacza siê Zak³ad
Us³ug Komunalnych w Rawiczu.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Rawicz.

3. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 50% zainkasowanej
kwoty.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 r.

§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXXII/289/05 z dnia 7 grudnia
2005 r. w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek
op³aty targowej i sposobu jej poboru.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
() Adam Aleksander

5054
UCHWA£A Nr XIII/119/07 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska Gminy
Rawicz uchwala, co nastêpuje:
§1. Wysokoæ rocznych stawek podatku od rodków transportowych wynosi:
1. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie  550,00 z³
2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie  900,00 z³
3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t i poni¿ej 12 t 
1.100,00 z³
4. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t (czyli od 12 t), stawki
podatku okrelone s¹ w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej
uchwa³y
5. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t
i poni¿ej 12 t 
1.300,00 z³

6. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 t, stawki podatku okrelone s¹ w za³¹czniku
Nr 2 do niniejszej uchwa³y
7. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ masê ca³kowit¹ od 7 t do 10 t w³¹cznie,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  400,00 z³
8. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ masê ca³kowit¹ powy¿ej 10 t i poni¿ej 12 t,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  600,00 z³
9. 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
10. od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc do siedzenia 
800,00 z³
11. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub
wy¿szej ni¿ 30 
1.700,00 z³
§2. Stawki okrelone w §1 obowi¹zuj¹ bez wzglêdu na
wiek pojazdu i jego wp³yw na rodowisko naturalne.
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§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 r.

§4. Traci moc uchwa³a Nr XXXII/286/05 Rady Miejskiej
Gminy Rawicz z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
() Adam Aleksander

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIII/119/07
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 5 grudnia 2007 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 4 UCHWA£Y
/



 





6
























 















'




































7


















































&



 







































Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XIII/119/07
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 5 grudnia 2007 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 6 UCHWA£Y
/



 
















6



















 















'



















































7









Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 210

Poz. 5054, 5055

— 21847 —

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XIII/119/07
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 5 grudnia 2007 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 9 UCHWA£Y
/
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5055
UCHWA£A Nr X/58/2007 RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta do celów wymiaru rolnego na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami1), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136
poz. 969 ze zmianami2) oraz Komunikatu Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2007 roku w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2007 roku (M.P. Nr 77, poz. 831) Rada Gminy
Krzemieniewo uchwala:

§1. redni¹ cenê skupu ¿yta obni¿a siê do kwoty 45,00
z³otych za jeden kwintal, przyjmowan¹ jako podstawê obni¿enia podatku rolnego na terenie Gminy Krzemieniewo.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Krzemieniewo.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
() dr in¿. Stanis³aw Osiêg³owski

