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§9. Inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê wykorzystania
i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy.

- sprzeda¿y lokali znajduj¹cych siê w budynkach wspólnot
mieszkaniowych, gdzie gmina posiada mniejszociowy
udzia³ we w³asnoci lokali.

Wynajmuj¹cy w celu poprawy wykorzystania i racjonalnej
gospodarki mieszkaniowym zasobem podejmowaæ bêdzie
dzia³ania polegaj¹ce na:

- uregulowanie stanów prawnych nieruchomoci bêd¹cych
w tzw. zarz¹dzie przymusowym,
- pozyskiwanie nowych lokali socjalnych poprzez budowê
budynku socjalnego. Zadanie to uzale¿nione jest od stanu
finansów gminy.

- zamianach lokali o wy¿szym standardzie i wysokich kosztach ich utrzymania na lokale o ni¿szym standardzie i
ni¿szych kosztach ich utrzymania,
- zamianach du¿ych lokali na lokale mniejsze, z zastrze¿eniem uzale¿nienia zamiany lokali od uregulowania wszelkich zobowi¹zañ wobec wynajmuj¹cego.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej
() mgr Tomasz Pawlicki
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UCHWA£A Nr XXV/201/2007 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y w sprawie 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 póniejszymi zmianami) oraz art.
8 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póniejszymi zmianami) w zwi¹zku
z pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca
2007 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych podatków i op³at lokalnych (MP z 2007 r. Nr 74, poz. 557)
i Obwieszczeniem 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 Tarnowo Podgórne uchwala co nastêpuje:

1. w §1 pkt 3a zmienia siê rok produkcji pojazdu i paragraf
ten winien brzmieæ nastêpuj¹co:

§1. Zmienia siê uchwa³ê Nr XXII/170/2007 Rady Gminy
Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie
stawek podatku od rodków transportowych w ten sposób,
¿e:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

3a. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej powy¿ej 9 ton do mniej ni¿ 12 ton nie
wyposa¿onego w silnik spe³niaj¹cy normê ochrony
rodowiska EUR01 wg Unii Europejskiej w zale¿noci
od roku produkcji pojazdu:
-

do 2002 r. w³¹cznie 1.344,00 z³

- od 2003 r. - 1.142,00 z³,
2. zmienia siê datê w za³¹czniku Nr 3 z dnia 20 listopada
2006 r. na datê 20 listopada 2007 r. 

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Przewodniczacy
Rady Gminy
() mgr in¿. Ewa Noszczyñska-Szkurat

