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4744
UCHWA£A Nr XX/148/08 RADY MIEJSKIEJ W KOMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 9 grudnia 2008 r.
o okreleniu wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.
10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
Rada Miejska w Kominie Wielkopolskim uchwala, co nastêpuje:

§1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie miasta i gminy:
1. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie:
a) wyposa¿onego w katalizator spalin: 629,00 z³
b) nie wyposa¿onego w katalizator spalin: 691,00 z³
2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie:
a) wyposa¿onego w katalizator spalin: 744,00 z³
b) nie wyposa¿onego w katalizator spalin: 808,00 z³
3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t do mniej ni¿ 12 t:
a) wyposa¿onego w katalizator spalin: 859,00 z³
b) nie wyposa¿onego w katalizator spalin: 923,00 z³
4. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t (czyli od 12 t w³¹cznie),
stawki podatku okrelone s¹ w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
5. od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t do 8
t w³¹cznie:
a) wyposa¿onego w katalizator spalin: 629,00 z³
b) nie wyposa¿onego w katalizator spalin: 691,00 z³
6. od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów powy¿ej 8 t i
poni¿ej 12 t:
a) wyposa¿onego w katalizator spalin: 898,00 z³

b) nie wyposa¿onego w katalizator spalin: 961,00 z³
7. od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 t stawki podatku okrelone s¹ w za³¹czniku
Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
8. od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t do
mniej ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹, prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego: 240,00 z³
9. od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹, prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku okrelone s¹ w za³¹czniku Nr
3 o niniejszej uchwa³y.
10. od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc do siedzenia:
a) wyposa¿onych w katalizator spalin, instalacjê gazow¹
lub jedno z tych urz¹dzeñ: 437,00 z³
b) nie wyposa¿onych w katalizator spalin ani instalacjê
gazow¹: 487,00 z³
11. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30
miejsc do siedzenia:
a) wyposa¿onych w katalizator spalin, instalacjê gazow¹
lub jedno z tych urz¹dzeñ: 928,00 z³
b) nie wyposa¿onych w katalizator spalin ani instalacjê
gazow¹ 980,00 z³
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Komin Wielkopolski.
§3. Traci moc uchwa³a Nr X/77/07 Rady Miejskiej w
Kominie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2007 r. o okreleniu
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
w Kominie Wielkopolskim
(-) mgr in¿. Justyn Zaradniak
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XX/148/08
Rady Miejskiej w Kominie Wielkopolskim
z dnia 9 grudnia 2008 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 4 UCHWA£Y (SAMOCHODY CIÊ¯AROWE)
/
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XX/148/08
Rady Miejskiej w Kominie Wielkopolskim
z dnia 9 grudnia 2008 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 7 UCHWA£Y (CI¥GNIKI SIOD£OWE I BALASTOWE)
/
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XX/148/08
Rady Miejskiej w Kominie Wielkopolskim
z dnia 9 grudnia 2008 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONE W §1 UST. 9 UCHWA£Y (PRZYCZEPY I NACZEPY)
/
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4745
UCHWA£A Nr XXV/175/2008 RADY MIEJSKIEJ W W¥GROWCU
z dnia 9 grudnia 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z pón.zm.1)) Rada Miejska w W¹growcu uchwala co
nastêpuje:
§1. W uchwale Nr 64/2005 Rady Miejskiej w W¹growcu z
dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) za³¹cznik Nr 1 w sprawie informacji podatkowej na podatek
od nieruchomoci dla osób fizycznych IN - 1 otrzymuje
brzmienie zgodne z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
2) za³¹cznik Nr 2 w sprawie deklaracji podatkowej na podatek
od nieruchomoci dla osób prawnych DN - 1 otrzymuje
brzmienie zgodne z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta W¹growca.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) dr W³adys³aw Purczyñski
1)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730

