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prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 15,03 od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 9,24 z³ od 1 m2 zajmowanej powierzchni,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 4,01 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) od pozosta³ych 3,92 z³ od 1

m2

powierzchni u¿ytkowej,

w tym:
-
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zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego 0,07 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,

-

od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych.

§2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki i
grunty zajête na cele ochrony przeciwpo¿arowej z wy³¹czeniem budynków i gruntów przeznaczonych na dzia³alnoæ
gospodarcz¹.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Godziesze Wielkie.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 roku i
podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
w Godzieszach Wielkich i we wsiach so³eckich.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) mgr Józef Szymañski

4595
UCHWA£A Nr XXI/111/2008 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
na obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844),
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 padziernika 2008
roku w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
obowi¹zuj¹cych w 2009 roku (M.P. Nr 78, poz. 692) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku w
sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i op³at
lokalnych w 2009 roku (M.P. Nr 59, poz. 531) uchwala siê, co
nastêpuje:

§1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
I. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej
powy¿ej 3,5 tony i poni¿ej 12,0 ton:
1. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie - 516,00 z³

2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 tony do 9,0 ton w³¹cznie - 564,00 z³
3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9,0 ton do poni¿ej 12,0 ton
- 624,00 z³
II. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej
równej lub wy¿szej ni¿ 12,0 ton  wed³ug za³¹cznika nr 1
do uchwa³y.
III. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12,0 ton:
1. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 tony do 9,0 ton w³¹cznie - 516,00 z³
2. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o
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dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
powy¿ej 9,0 ton do poni¿ej 12,0 ton - 624,00 z³

VII.

Autobusy

1. od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc - 708,00 z³

IV.Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12,0
ton  wed³ug za³¹cznika nr 2 do uchwa³y.

2. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿
30 - 1.584,00 z³
§2. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
samochody i autobusy s³u¿¹ce wy³¹cznie do dowozu uczniów
do szkó³.

V. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7,0 ton i poni¿ej 12,0 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

§3. Traci moc uchwa³a nr XI/53/07 Rady Gminy Godziesze
Wielkie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na
obszarze Gminy Godziesze Wielkie.

1. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7,0
ton do 10,0 ton w³¹cznie - 288,00 z³

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Godziesze Wielkie.

2. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ powy¿ej
10,0 ton i poni¿ej 12,0 ton - 312,00 z³

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 roku i
podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w
Godzieszach Wielkich i we wsiach so³eckich.

VI.Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12,0 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  wed³ug za³¹cznika nr 3 do uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) mgr Józef Szymañski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y nr XXI/111/08
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 7 listopada 2008 r.

II. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12,0 ton:
'
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XXI/111/08
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 7 listopada 2008 r.

IV.Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12,0 ton
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XXI/111/08
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 7 listopada 2008 r.

VI.Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12,0 ton:
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