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5059
UCHWA£A Nr XV/94/2007 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie: op³aty od posiadania psów na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami), art. 18 a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 roku, Nr 121, poz. 844 z póniejszymi
zmianami) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê roczn¹ stawkê op³aty od posiadania psów
w wysokoci 20,00 z³ od jednego psa.
§2. 1. Op³ata od posiadania psów p³atna jest z góry bez
wezwania do dnia 15 marca danego roku, z zastrze¿eniem
wynikaj¹cym z ust. 2.

2. W przypadku nabycia psa po dacie, o której mowa w
ust. 1, op³ata p³atna jest w terminie miesi¹ca od dnia nabycia
psa.
3. Warunki poboru op³aty od posiadania psów okrela
odrêbna Uchwa³a.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Traci moc uchwa³a Nr III/18/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie stawek podatku
od posiadania psów.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Rokietnica
() Teresa Bartol

5060
UCHWA£A Nr XV/95/2007 GMINY ROKIETNICA
z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) oraz art. 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006
roku Nr 121. poz. 844 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy
Rokietnica uchwala, co nastêpuje:

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych (samochody ciê¿arowe
o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 t i poni¿ej
12 t):

1.1. data produkcji do 31.12.2000 roku:
a) powy¿ej 3,5 do 5,5 t w³¹cznie

623,00 z³

b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie

827,00 z³

c) powy¿ej 9 t - poni¿ej 12 t

1.246,00 z³

1.2. data produkcji od 1.01.2001 roku:
a) powy¿ej 3,5 do 5,5 t w³¹cznie

541,00 z³

b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie

735,00 z³

c) powy¿ej 9 t - poni¿ej 12 t

11.14,00 z³

2. Od samochodów ciê¿arowych (samochody ciê¿arowe
o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿
12 t):

