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c) samochodu ciê¿arowego z przyczep¹, ci¹gnika z dwoma przyczepami
25.00 z³
2. Przy sprzeda¿y:
a) ze straganów, sto³ów, le¿aków, podestów, plandek,
ziemi lub innego obiektu za zajmowan¹ powierzchniê:
- do 2 m2 w³¹cznie
2

20.00 z³
2

- powy¿ej 2 m do 5 m w³¹cznie
- powy¿ej 5

m2
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30.00 z³

§4. Traci moc uchwa³a Rady Miejskie w Stawiszynie Nr
XI/60/99 z dnia z dnia 8 wrzenia 1999 roku oraz uchwa³a Nr
VI/26/99 z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie stawek op³aty
targowej.
*§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków i op³at od 2009
roku.

50.00 z³

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Stawiszynie
(-) Janusz Celer

b) obnonej z kosza, skrzynki, wiadra itp. od osoby 5.00 z³
*§2. 1. Poboru op³aty targowej dokonuj¹ inkasenci.
2. Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie w wysokoci 10%
od pobranej kwoty.
3. Inkasenci zobowi¹zani s¹ do dokonania wp³at pobranych op³at targowych w kasie Urzêdu Gminy i Miasta w
Stawiszynie lub na konto bankowe Urzêdu Gminy i Miasta
najpóniej w dniu nastêpnym po jej pobraniu.

* UCHWA£A Nr 26/1176/2008 KOLEGIUM REGIONALNEJ
IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU z dnia 3 grudnia
2008 r. orzekaj¹ca niewa¿noæ paragrafu 2 uchwa³y Nr
XXI/120/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7
listopada 2008 r. w sprawie: wysokoci stawek op³aty
targowej na rok 2009 oraz w §5 tej¿e uchwa³y wyra¿enia
podatków i

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stawiszyna.

4155
UCHWA£A Nr XXI/121/2008 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) 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 z
pón. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca
2008 roku w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 59 poz.
531) Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co nastêpuje:
§1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

590,00 z³

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

825,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

970,00 z³

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby
osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, wed³ug za³¹cznika nr 1 do uchwa³y.
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton
1.320,00 z³
4) 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 ton, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wed³ug za³¹cznika nr 2 do uchwa³y.
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5) od przyczepy i naczepy, 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
1.125,00 z³

2) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton
1.030,00 z³
3) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia

6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy
ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wed³ug za³¹cznika nr 3 do uchwa³y.

1.150.00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.660,00 z³

1.030,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.490,00 z³

*§3. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Stawiszynie Nr
X/54/2007 z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stawiszyna.

7) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej ni¿ 30 miejsc

a) mniej ni¿ 30 miejsc

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków od 2009 roku.

§2. Podatek od rodków transportowych dla pojazdów
posiadaj¹cych katalizatory lub napêd gazowy wynosi rocznie:

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Stawiszynie
(-) Janusz Celer

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

530,00 z³

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

740,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

870,00 z³

* UCHWA£A Nr 26/1172/2008 KOLEGIUM REGIONALNEJ
IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU z dnia 3 grudnia
2008 r. orzekaj¹ca niewa¿noæ paragrafu 3 uchwa³y Nr
XXI/121/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: okrelenia wysokoci rocznych
stawek podatku od rodków transportowych na rok 2009

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XXI/121/2008
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 7 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 PKT 2 UCHWA£Y
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXI/121/2008
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 7 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 PKT 4 UCHWA£Y
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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXI/121/2008
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 7 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 PKT 6 UCHWA£Y
/
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4156
UCHWA£A Nr XXI/122/2008 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2009
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 pó. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136
poz. 969 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego z dnia 17 padziernika 2008 r. w sprawie
redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2008 r. (M.P. Nr 81 poz. 717) Rada Miejska w Stawisznie
uchwala co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w
komunikacie prezesa GUS z dnia 17 padziernika 2008 r. w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717) do kwoty 38.00 za
1 kwintal.
§2. Kwota okrelona w §1 stanowi podstawê naliczenia
podatku rolnego w 2009 roku.
*§3. Traci Moc uchwa³a Rady Miejskiej w Stawiszynie NR
X/51/2007 z dnia 9 listopada 2007 w sprawie obni¿enia

redniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2008.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stawiszyna.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków od 2009 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Stawiszynie
(-) Janusz Celer
* UCHWA£A Nr 26/1175/2008 KOLEGIUM REGIONALNEJ
IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU z dnia 3 grudnia
2008 r. orzekaj¹ca niewa¿noæ paragrafu 3 uchwa³y Nr
XXI/122/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: obni¿enia redniej ceny skupu
¿yta do celów obliczenia podatku rolnego na 2009 rok.

