Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 258

Poz. 4734

— 23551 —

4734
UCHWA£A Nr XXIII/114/08 RADY GMINY W CEKOWIE KOLONII
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci rocznych 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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006
r. Nr 121, poz. 844 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:

§2. 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  667 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  1.130 z³,
c) powy¿ej 9 ton do mniej ni¿ 12 ton  1.344 z³;

§1. Podatek od rodków transportowych p³atny jest w
dwóch równych ratach w terminie do 15 lutego i 15 wrzenia
2009 r.
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2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton (czyli od 12 ton):
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3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

b) powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12 ton  1.455 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:

a) od 3,5 ton do 8 ton w³¹cznie  1.344 z³,
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5) od przyczepy i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹:

b) powy¿ej 10 ton do poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego  1.115 z³;

a) od 7 ton do 10 ton w³¹cznie, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego  913 z³;
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6) od przyczep i naczep, 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:
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7) od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1.023 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  2.080 z³.
§3. Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Ceków
- Kolonia.

§4. Uchwa³a podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy Ceków - Kolonia.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje w 2009 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Krzysztof Grabowski

4735
UCHWA£A Nr XXX/201/2008 RADY MIEJSKIEJ W KÊPNIE
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
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, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,

poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635,
Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz

