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4247
UCHWA£A Nr X/92/03 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 18 wrzenia 2003 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Turek
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78,
poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Turku uchwala:
STATUT GMINY MIEJSKIEJ TUREK
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1. ustrój Gminy Miejskiej Turek,
2. zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek
pomocniczych Miasta oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach Rady Miejskiej,
3. organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej,
komisji Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta,
4. zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej,
5 zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady Miejskiej, jej komisji i Burmistrza Miasta oraz korzystania
z nich.

§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Miecie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Miejsk¹ Turek,
2. Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ Turku,
3. komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej
Turku,
4. Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej Turku,
5. Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta
Turku,
6. Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Miejskiej
Turek.
ROZDZIA£ II
Miasto
§3. 1. Miasto jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego
samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Miasta, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
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gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe
organy.
§4. 1. Miasto po³o¿one jest w Powiecie Tureckim w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 16,2 km2.
2. Granice terytorialne Miasta okrela mapa, stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3.
dla.
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W Miecie s¹ tworzone jednostki pomocnicze - osie-

4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Miasta.
§5. 1. W celu wykonywania swych zadañ Miasto tworzy
jednostki organizacyjne.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6. 1. Herbem Miasta jest tur. Barwy herbu, to wizerunek
tura w kolorze czerwonym zwrócony ³bem w praw¹ stronê,
umieszczony w bia³ym polu tarczy. Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.

§9. Uchwa³y, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
- obszar,
- granice,
- siedzibê w³adz,
- nazwê jednostki pomocniczej.
§10. 1. Jednostki pomocnicze Miasta mog¹ sk³adaæ Burmistrzowi wnioski do projektu bud¿etu na realizacjê zadañ
spoczywaj¹cych na tych jednostkach.
2. Rada mo¿e uchwalaæ wydatki jednostek pomocniczych
realizowane w ramach bud¿etu Miasta.
§11. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów Miasta na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§12. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma jednak
prawa do udzia³u w g³osowaniu.
ROZDZIA£ IV

2. Barwy Gminy okrela jej flaga, koloru bia³ego z herbem porodku. Wzór flagi okrela za³¹cznik nr 3 do Statutu.
3. Hejna³em Miasta jest utwór muzyczny (stanowi¹cy
za³¹cznik nr 4 do Statutu) przyjêty odrêbn¹ uchwa³¹ Rady.
4. Pieczêci¹ urzêdow¹ Miasta jest pieczêæ o rednicy 36
mm, zawieraj¹ca porodku herb Miasta oraz napis w otoku
o treci Gmina Miejska Turek.
5. Zasady u¿ywania herbu i barw Miasta oraz insygniów
w³adz okrela Rada w odrêbnej uchwale.
§7. Siedzib¹ organów Miasta jest miasto Turek.
ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze Miasta
§8. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Miasta, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo
organy Miasta,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien 
w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê
odpowiednio ust. 1.

Organizacja wewnêtrzna Rady
§13. 1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 21 radnych.
§14. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Burmistrza wykonuj¹cego jej uchwa³y.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§15. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) dwóch Wiceprzewodnicz¹cych,
3) Komisja Rewizyjna,
4) inne komisje sta³e wymienione w Statucie,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§16. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etow¹,
3) Dzia³alnoci Gospodarczej,
4) Komunaln¹,
5) Owiaty, Kultury i Sportu,
6) Porz¹dku Publicznego i Ochrony rodowiska,
7) Zdrowia.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem dwóch komisji sta³ych
wymienionych w ust. 1 w pkt 2-7 oraz Komisji Rewizyjnej, jeli
zostanie do niej wybrany.
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3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane
komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.

§24.Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady
Miejskiej, wchodz¹ce w sk³ad Wydzia³u Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego.

§17. 1. Przewodnicz¹cy Rady zwany dalej Przewodnicz¹cym organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.

ROZDZIA£ V

2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
dokonuje ze swego grona Rada nowej kadencji na pierwszej
sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad do czasu wyboru Przewodnicz¹cego radnemu najstarszemu wiekiem sporód
radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza o stanie Miasta.
§18. Przewodnicz¹cy, a w przypadku jego nieobecnoci
w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
- zwo³uje sesje Rady,
- przewodniczy obradom,
- sprawuje policjê sesyjn¹,
- kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
- zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
- podpisuje uchwa³y Rady,
- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§19. W przypadku odwo³ania z funkcji, b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§20. W razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego do
obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie
zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla Przewodnicz¹cego.
§21. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
§22. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach
Przewodnicz¹cego oraz jednego z Wiceprzewodnicz¹cych
Rady, do drugiego Wiceprzewodnicz¹cego §20 stosuje siê
odpowiednio.
§23. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1
dokonuje Przewodnicz¹cy.

Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§25. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone
w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie
ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§26. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
2. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§27. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy wspólnie
z Wiceprzewodnicz¹cymi i Przewodnicz¹cymi sta³ych komisji
Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy, lub z jego upowa¿nienia  jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 5 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny
skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykona-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 19974 

nia bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed
sesj¹.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie
obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty.
§28. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy po zasiêgniêciu opinii Burmistrza ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Burmistrz, zastêpcy Burmistrza oraz Sekretarz i Skarbnik
Miasta.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
§29. Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§30. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
*§31.Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§32. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§33. 1. Sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych przez Przewodnicz¹cego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w §26 ust. 2.
§34. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci
co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu, jednak¿e Rada nie mo¿e
wówczas podejmowaæ uchwa³.
§35. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub zaistnienia okolicznoci powoduj¹cych koniecznoæ jego zast¹pienia,
czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego mo¿e powo³aæ
sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie podobnym charakterze.
§36. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego formu³y: Otwieram ..... sesjê Rady Miejskiej Turku.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§37. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
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§38. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
§39. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §38 pkt 3 sk³ada
Burmistrz lub wyznaczony przez niego zastêpca, mo¿e ono
byæ z³o¿one na pimie.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§40. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmistrza.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje
interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie
pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz lub w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Burmistrza.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy informuje radnych o z³o¿onych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji Rady,
w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§41. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Miasta, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeli bezporednia
odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa, pytany udziela
odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 40 ust. 5, 6
i 7 stosuje siê odpowiednio.
§42. 1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad ka¿dym
z punktów.
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2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego.
4. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie bêd¹cej radnym.
§43. 1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce
tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê do rzeczy.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e ograniczyæ czas zapytañ i uwag
³¹cznie do 5 minut dla radnego i 15 minut dla klubów radnych
przy omawianiu projektów uchwa³ zaopiniowanych przez
komisje sta³e lub Burmistrza. Mo¿liwoæ stosowania powy¿szego ograniczenia wy³¹czona jest w trakcie sesji bud¿etowej
i absolutoryjnej.
4. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku
mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu
w protokóle.
5. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
6. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które
swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek
obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§44. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy przyjmuje do
protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie,
lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.
§45. 1. Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
- przeliczenia g³osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
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§46. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§47. 1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodnicz¹cy
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w celu
umo¿liwienia w³aciwej komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli
zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek
w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy rozpoczyna
procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku
formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§48. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam .. sesjê
Rady Miejskiej Turku.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
§49. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w uzasadnionych przypadkach, w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§50. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w którym
sesja siê odbywa.
§51. 1. Pracownik Biura Rady Miejskiej lub w razie jego
nieobecnoci wyznaczony przez Burmistrza, w uzgodnieniu
z Przewodnicz¹cym inny pracownik Urzêdu Miejskiego, sporz¹dzaj¹ z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia protoko³u, o jakim
mowa w §38 pkt 1.
§52. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
e) ustalony porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalo-
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nych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:
za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,

2.

Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:

1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,

h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,

4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania realizacji uchwa³y,

i) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.

5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,

3. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi arabskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie
uchwa³y,

§53. 1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do
protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu
tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u
z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa
w ust. 2.
§54. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy dorêcza Burmistrzowi odpis protoko³u
z sesji Rady najpóniej w ci¹gu 7 dni od zakoñczenia sesji oraz
kopie uchwa³ w ci¹gu 3 dni od zakoñczenia sesji.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy aktów prawa miejscowego
o charakterze porz¹dkowym.
4. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy dorêcza tak¿e tym jednostkom organizacyjnym, które
s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych
wynikaj¹cych.
5. Protokó³ z sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du
w Biurze Rady Miejskiej oraz na ka¿dej nastêpnej sesji.
§55. 1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Biura Rady
Miejskiej w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu.
3. Uchwa³y
§56. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §25 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia i apele, o jakich mowa w §25 ust. 2
s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§57. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych, komisja Rady oraz Burmistrz, chyba ¿e przepisy prawa
stanowi¹ inaczej.

7) przepisy przejciowe i derogacyjne.
3. Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia
uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci
z prawem przez radcê prawnego Urzêdu Miejskiego albo
innego prawnika Urzêdu Miejskiego.
§58. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi
z jêzyków obcych i neologizmami.
§59. 1. Projekty uchwa³ przygotowane przez Burmistrza
opiniuj¹ w³aciwe komisje Rady. Opinie komisji s¹ odczytywane na sesji Rady przez przewodnicz¹cego w³aciwej komisji.
2. W przypadku podjêcia inicjatywy uchwa³odawczej przez
komisjê lub radnych  przygotowuj¹cy projekt najdalej na 7
dni przed sesj¹ przekazuj¹ go Burmistrzowi w celu zaopiniowania. Opiniê Burmistrza do projektu uchwa³y przedstawia na
sesji Burmistrz lub upowa¿niona przez Burmistrza osoba.
3. W przypadku braku opinii komisji, opiniê dotycz¹c¹
projektu wypracowuj¹ radni na sesji.
§60. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§61. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji
(cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§62. 1. Pracownik Biura Rady Miejskiej ewidencjonuje
orygina³y uchwa³ w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz
z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
4. Procedura g³osowania
§63. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§64. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
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2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych
obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym
sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania
w protokole sesji.
3. Przeliczenia g³osów dokonuje Sekretarz obrad.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§65. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§66. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy
rozstrzyga przewodnicz¹cy obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie
zamkniêcie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§67. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.
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4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w §66 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie
³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie,
o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§68. 1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹
liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów wstrzymuj¹cych siê
i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych za
czy przeciw.
*2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który
oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na
pozosta³e.
§69. 1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od
liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
5. Komisje Rady
§70. 1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach. Najpóniej na drugiej sesji po wyborach
Rada podejmuje uchwa³ê okrelaj¹c¹ przedmiot dzia³ania
oraz sk³ad osobowy komisji sta³ych oraz dokonuje wyboru ich
przewodnicz¹cych.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§71. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie do koñca I kwarta³u ka¿dego roku.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
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§72. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia³alnoci, w szczególnoci z organizacjami spo³ecznymi i zawodowymi dzia³aj¹cymi na obszarze
Miasta.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.
§73. Pracami komisji kieruje Przewodnicz¹cy Komisji lub
Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.
§74. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§75. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do
roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci
komisji.
§76. 1. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. Szczegó³owe zasady dzia³ania komisje ustalaj¹ w przygotowywanych przez siebie regulaminach.
6. Radni
§77. 1. Radni winni czynnie uczestniczyæ w sesjach Rady
oraz pracach organów i komisji, do których zostali wybrani.
Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub
posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne wyjanienia Przewodnicz¹cemu
Rady lub Przewodnicz¹cemu Komisji.
§78. 1. Spotkania z wyborcami radni powinni odbywaæ
nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
osoby, które chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski czy postulaty
dotycz¹ce wspólnoty samorz¹dowej - w terminie i miejscu
podanym uprzednio do wiadomoci wyborców.
3. Radni mog¹, stosownie do potrzeb i mo¿liwoci
i wed³ug ustalonego terminarza przyjmowaæ mieszkañców
Miasta w siedzibie Urzêdu Miejskiego w sprawach dotycz¹cych Miasta i jego mieszkañców.
§79. 1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez
radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy
mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.

2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada
podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia
Radzie wyjanieñ, chyba, ¿e oka¿e siê to niemo¿liwe.
§80. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.
§81. 1. Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodnicz¹cego, w którym stwierdza siê pe³nienie
funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.
7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego
§82. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§83. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad.
3. Uchwa³y oraz protoko³y z obrad podpisuj¹ przewodnicz¹cy obraduj¹cych wspólnie rad jednostek samorz¹du terytorialnego.
ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§84. 1. Komisja Rewizyjna Rady zwana dalej Komisj¹
Rewizyjn¹ jest sta³¹ komisj¹ powo³ywan¹ w celu kontrolowania dzia³alnoci Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków
w liczbie 3 wybieranych sporód radnych uchwa³¹ Rady
podejmowan¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu Rady.
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2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek jej Przewodnicz¹cego.
4. Odwo³anie cz³onków Komisji Rewizyjnej nastêpuje na
zasadach okrelonych w ust. 1.
5. W sk³ad Komisji Rewizyjnej nie mog¹ byæ powo³ani
radni pe³ni¹cy funkcjê Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
6. Mandat cz³onka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku wyganiêcia mandatu radnego, wyboru cz³onka Komisji Rewizyjnej na Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
§85. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego
zadania wykonuje jego Zastêpca.
§86. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
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§88. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych
w uchwa³ach Rady.
§89. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpowania danego podmiotu.
§90. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa
w ust. 1.

2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje
pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

§91. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
10 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca 
d³u¿ej ni¿ 5 dni roboczych.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

§92. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).

4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w terminie
7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
5. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym paragrafie
stosuje siê odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
2. Zasady kontroli
§87. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta pod wzglêdem:
- legalnoci,
- gospodarnoci,
- rzetelnoci,
- celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Miasta.
3. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie Radzie
informacji niezbêdnych dla oceny dzia³alnoci Burmistrza
oraz miejskich jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie,
a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej uchwa³y
przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak
i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§93. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,
rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w §87 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów
zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania
wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
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§94. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z trzech cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez dwóch cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole, z zastrze¿eniem ust. 6 przeprowadzane s¹ na
podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do
przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz
dowody osobiste.
6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej bez wczeniejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz
upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie
cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje, w których cz³onek Komisji Rewizyjnej powemie uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych
strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne straty
materialne przyjmuje siê straty równowa¿ne lub przewy¿szaj¹ce kwotê równ¹ 50 krotnoci przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie ostatnich w odniesieniu do czasu zaistnienia wy¿ej wymienionych przypadków
urzêdowych danych og³aszanych przez Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego dla celów ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê 
w najkrótszym mo¿liwym terminie  do Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na kontynuowanie
dzia³añ kontrolnych w trybie przepisów ust. 2-5.
8. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c
notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt
Komisji Rewizyjnej.
§95. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamiaj¹ o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Burmistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
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2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli
oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osób kontroluj¹cych pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3.
5. Zasady udostêpniania informacji stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ reguluj¹ powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§97. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§98. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli  w terminie 3 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cych,
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci
wnioski pokontrolne wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz
wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte
w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cych i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u
z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci
stwierdzonych w wyniku kontroli.
§99. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy  pisemnego
wyjanienia jej przyczyn.

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamiaj¹ o tym Przewodnicz¹cego Rady.

2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

§96. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.

§100.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 19981 

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§101. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania
protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§102. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 stycznia ka¿dego roku.
2.

Plan przed³o¿ony Radzie musi okrelaæ co najmniej:

1) czêstotliwoæ odbywania posiedzeñ,
2) terminy kontroli i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy
Komisji Rewizyjnej, przyst¹pienie do wykonywania kontroli
kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy
lub jego czêci.
§103. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie
do dnia 30 stycznia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2.

Sprawozdanie powinno zawieraæ:

1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§104. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy
Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ
zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:

Poz. 4247

1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ na pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 6 radnych,
3) nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§105. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§106. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Biuro Rady Miejskiej.
§107. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad,
opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹
w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia wniosek w tej sprawie na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Miasta.
§108. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub
po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci
rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na
wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie
w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje
w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego ich
ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz
unikania zbêdnych kontroli.
§109. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Miasta w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.
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ROZDZIA£ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§110. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.
§111. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u, przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,

1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonanie - na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego praw  nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym statutem.
§119. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
§120. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Burmistrza na
ich posiedzenie.
§121. Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w §118 - §120, w przypadku
uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.

2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania
przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§112. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2.

Przewodnicz¹cy prowadzi rejestr klubów.

§113. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej 5 radnych.
§114. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.

ROZDZIA£ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza Miasta
§122. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.
§123. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Miasta podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz Statutem.
§124. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady Miejskiej, a dokumenty z zakresu
dzia³ania Burmistrza udostêpnia siê w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego, w godzinach
przyjmowania interesantów.

§115. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.

§125. Realizacja uprawnieñ okrelonych w §122 i 123
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miejskim i w asycie
pracownika Urzêdu Miejskiego.

2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Miasta.

§126. Uprawnienia okrelone w §122 i 123 nie znajduj¹
zastosowania:

3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu.

1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci,
gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione
tajemnice,

4.
nów.

2) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿
art. 73 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego.

Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulami-

§116. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.

ROZDZIA£ X

2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.

Postanowienia koñcowe

§117. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz
Miasta obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne
warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

§127. Traci moc uchwa³a Nr XXX/327/01 Rady Miejskiej
Turku z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Miejskiej Turek.

ROZDZIA£ VIII

§128. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Tryb pracy Burmistrza Miasta
§118. Burmistrz wykonuje:

* Rozstrzygniêcie nadzorcze nr PN.Ko.II-0911/289/03 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.10.2003 r. orzekaj¹c nie-
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wa¿noæ uchwa³y Nr X/92/03 Rady Miejskiej Turek z dnia
18 wrzenia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu
Gminy Miejskiej Turek w czêci dotycz¹cej §31 oraz §68
ust. 2  ze wzglêdu na istotne naruszenie prawa.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Turku
() Jerzy Weso³owski
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UCHWA£A Nr XII/115/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1, art.
7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika
2003 roku w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51, poz.
804) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni
0,63 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni
3,41 z³,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - od 1 m2 powierzchni
0,16 z³,
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
0,52 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych

na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
16,60 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siew8,11 z³,
nym - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  od
3,49 z³
1 m2 powierzchni u¿ytkowej
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej
5,19 z³,
3. Od budowli: od wartoci okrelonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
2%.
§2. Wp³at podatku od nieruchomoci dokonuje siê
w kasie Urzêdu Miejskiego w Kostrzynie, w bankach, na
poczcie lub u so³tysa.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie
Gminy Kostrzyn.
§5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do
nale¿nych podatków w 2004 roku.

Przewodniczacy
Rady Gminy Kostrzyn
() Miros³aw Rusin
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UCHWA£A Nr XII/116/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie 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 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn
uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych na rok 2004:
1. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego do
31 grudnia 1995 roku:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

542,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

818,00 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

1.025,00 z³

2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego po
31 grudnia 1995 roku:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

508,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

766,00 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

970,00 z³

3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego do
31 grudnia 1995 roku posiadaj¹cego katalizator:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

510,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

781,00 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

984,00 z³

4. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego po
31 grudnia 1995 roku posiadaj¹cego katalizator:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

480,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

743,00 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

942,00 z³

5. 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 stawki podatkowe okrela za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
6. 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 wyprodukowanego do 31 grudnia 1995
roku:

-

od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

1.166,00 z³

7. 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 wyprodukowanego po 31 grudnia 1995
roku:
-

od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

1.100,00 z³

8. 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 wyprodukowanych do 31 grudnia 1995
roku posiadaj¹cego katalizator:
-

od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

1.095,00 z³

9. 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 wyprodukowanego po 31 grudnia 1995
roku posiadaj¹cego katalizator:
-

od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

1.056,00 z³

10. 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 stawki okrela za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
11. od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton wyprodukowanej do 31 grudnia 1995 roku:
-

od 7 ton i poni¿ej 12 ton

469,00 z³

12. od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton wyprodukowanej po 31 grudnia 1995 roku
-

od 7 ton i poni¿ej 12 ton

436,00 z³

13. od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton - stawki podatkowe okrela za³¹cznik
nr 3.
14. od autobusu wyprodukowanego do 31 grudnia 1995 roku
w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

960,00 z³
1.454,00 z³

15. od autobusu wyprodukowanego po 31 grudnia 1995 roku
w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc

960,00 z³
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1.454,00 z³

16. od autobusu wyprodukowanego do 31 grudnia 1995 roku
w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia, posiadaj¹cego
katalizator:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

912,00 z³
1.410,00 z³

17. od autobusu wyprodukowanego po 31 grudnia 1995 roku
w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia posiadaj¹cego
katalizator:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

912,00 z³

Poz. 4249

§2. Podatek od rodków transportowych p³atny jest bez
wezwania na rachunek gminy w bankach, na poczcie lub
w kasie Urzêdu Miejskiego.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie
gminy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków w roku 2004.

1.410,00 z³
Przewodniczacy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
() Miros³aw Rusin

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XII/116/2003
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 27 listopada 2003 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH O DOPUSZCZALNEJ
MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON.
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿

12
13
14
15
12
17
19
21
23
25
12
25
27
29
31

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi
mniej ni¿
pneumatycznym lub
jezdnych
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
Dwie osie
13
1.000,00
1.200,00
14
1.157,00
1.295,00
15
1.228,00
1.360,00
1.365,00
1.589,00
Trzy osie
17
1.000,00
1.200,00
19
1.200,00
1.466,00
21
1.421,00
1.583,00
23
1.591,00
1.735,00
25
1.631,00
1.808,00
1.710,00
1.962,00
Cztery osie i wiêcej
25
1.498,00
1.661,00
27
1.675,00
1.850,00
29
1.832,00
2.055,00
31
1.946,00
2.452,80
2.042,00
2.452,80

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

Poz. 4249
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XII/116/2003
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 27 listopada 2003 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH
PRZYSTOSOWANYCH DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów: ci¹gnik
siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Dwie osie

Trzy osie

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1.300,00
1.345,00
1.450,00
1.450,00

1.350,00
1.450,00
1.617,00
1.937,76

1.595,00
1.878,00

1.742,00
2.548,65
Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XII/116/2003
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 27 listopada 2003 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM
SILNIKOWYM POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON.
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita pojazdów:
naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w z³otych)

o jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
Jedna o
460,00
508,00
654,00
Dwie osie
568,00
742,00
914,00
1.150,00
Trzy osie
865,00
1.038,00

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

536,00
603,00
822,00
665,00
997,00
1.292,00
1.700,00
1.097,00
1.321,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

Poz. 4250
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4250
UCHWA£A Nr XII/117/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie op³aty targowej
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 ze zmianami) oraz art. 15 i art.
19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co
nastêpuje:
§1. 1. Ustala dzienn¹ stawkê op³aty targowej:
1) za sprzeda¿ na stanowisku

13,00 z³,

2) za sprzeda¿ p³odów rolnych z rêki, koszyka, wiadra,
wózka rêcznego, stolika, itp.
3,00 z³,
2. Ustala dzienn¹ stawkê op³aty targowej podczas imprez regionalnych i wi¹t:
1) za sprzeda¿ ze stanowiska

50,00 z³,

2) za sprzeda¿ w punkcie ma³ej gastronomii.
a) ze stoiska do 4 m2 w³¹cznie
b) ze stoiska powy¿ej 4

m2

110,00 z³,
160,00 z³.

3) za sprzeda¿ na stanowisku przy cmentarzach w dniach od
29 padziernika do 1 listopada 2004 r.
15 z³.
§2. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta op³aty targowej wymienionej w §1 ust.
1 oraz ust. 2 pkt 3 wyznacza siê zarz¹dzaj¹cego targowiskiem
miejskim.
3. Na inkasenta op³aty targowej wymienionej w §1 ust.
2 pkt 1 i 2 wyznacza siê Miejsko-Gminny Orodek Kultury
w Kostrzynie.
4. Z tytu³u poboru op³aty targowej inkasentom ustala siê
wynagrodzenie w wysokoci 90% pobranych op³at.
5. Wp³aty z tytu³u zainkasowanych op³at targowych nale¿y
uiszczaæ na konto Urzêdu Miejskiego w Kostrzynie jeden raz
w miesi¹cu do 10 dnia miesi¹ca za miesi¹c poprzedni.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie
Gminy Kostrzyn.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do op³at w roku 2004.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
() Miros³aw Rusin

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

Poz. 4251, 4252

 19993 

4251
UCHWA£A Nr XII/118/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 18, art. 19 pkt
1 lit. d oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84
ze zmianami), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co
nastêpuje:
§1. Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
urzêdowe organów administracji samorz¹dowej, nie objête
przepisami o op³acie skarbowej.

§3. Op³atê administracyjn¹ wymienion¹ w §2 uiszcza siê
w bankach, na poczcie lub w kasie Urzêdu Miejskiego.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.
§5. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie
Gminy Kostrzyn.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do op³at administracyjnych
w roku 2004.

§2. Ustala siê wysokoæ op³aty administracyjnej:
1. za wydawanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z obszaru
miasta i gminy Kostrzyn: od ka¿dej strony
5,00 z³.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
() Miros³aw Rusin

4252
UCHWA£A Nr XII/119/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie wysokoci stawki podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14, pkt 1,
2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami)
Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê podatek od posiadania psa w wysokoci
20,00 z³ rocznie.
§2. 1. Podatek od posiadania psów, z zastrze¿eniem ust.
2, p³atny jest bez wezwania jednorazowo w terminie do dnia
30 czerwca 2004 roku na rachunek gminy, w bankach, na
poczcie, w kasie Urzêdu Miejskiego lub u so³tysa.
2. Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ po dniu 30 czerwca podatek p³atny jest w ci¹gu 14 dni od dnia powstania
obowi¹zku podatkowego.

3. Ustala siê wynagrodzenie dla so³tysa za inkaso ww.
podatku w wysokoci 4,5% brutto zebranych wp³at.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie
Gminy Kostrzyn.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków w roku 2004.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
() Miros³aw Rusin

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

Poz. 4253, 4254
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4253
UCHWA£A Nr XII/120/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci w roku 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada
Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co nastêpuje:

5. budowle stanowi¹ce ca³oæ techniczno-u¿ytkow¹ wraz
z instalacjami i urz¹dzeniami s³u¿¹ce do uzdatniania
i dostarczania wody oraz oczyszczania i odprowadzania
cieków w zakresie gospodarki komunalnej, z wyj¹tkiem
nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.

§1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. budynki lub ich czêci zajête na wiadczenie us³ug
w zakresie opieki spo³ecznej, a tak¿e zajête pod nie grunty,
2. budynki lub ich czêci zajmowane przez instytucje kultury
i wietlice wiejskie, a tak¿e zajête pod nie grunty,
3. budynki lub ich czêci zajête na zadania z zakresu ochrony
przeciwpo¿arowej, a tak¿e zajête pod nie grunty,
4. budynki lub ich czêci, w których wykonywane s¹ zadania
z zakresu kultury fizycznej i sportu, a tak¿e zajête pod nie
grunty,

§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie
Gminy Kostrzyn.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do nale¿nych podatków w 2004
roku.
Przewodniczacy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
() Miros³aw Rusin

4254
UCHWA£A Nr XII/121/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci za inkaso dla inkasentów z tytu³u poboru podatku od nieruchomoci,
podatku rolnego i podatku lenego
Na podstawie art. 28 §4 oraz art. 47 §4 lit. a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137
poz. 26 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), art. 6 lit. b ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr
94 poz. 431 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30
padziernika 2002 roku o podatku lenym (Dz.U. Nr 200 poz.
1682 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co
nastêpuje:
§1. Zarz¹dza siê w so³ectwie pobór podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego od osób fizycznych
w drodze inkasa przez so³tysów.
§2. 1. Ustala siê wynagrodzenie dla so³tysa za inkaso
w/w podatków w wysokoci 4,5% brutto zebranych wp³at.

2. Rozliczenie z pobranych podatków nastêpuje w terminie 3 dni od dnia ustawowego terminu zap³aty podatku.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie Gminy
Kostrzyn.
§5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
() Miros³aw Rusin

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208
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4255
UCHWA£A Nr XIV/69/03 RADY GMINY W CHODOWIE
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta stanowi¹cej podstawê wymiaru podatku rolnego w 2004 r.
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 pón. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431 z pón. zm.), Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelona komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 padziernika 2003 r. (M. P. Nr
49, poz. 771) za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003 r. do
kwoty 34,00 z³.

§2. Kwota 34,00 z³ stanowi podstawê do wymiaru podatku rolnego na 2004 rok.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan D¹browicz

4256
UCHWA£A Nr XIV/71/03 RADY GMINY W CHODOWIE
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 Nr 9
poz. 84 z pón. zm.). Rada Gminy w Chodowie uchwala, co
nastêpuje:

ci:

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomo-

Od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,62 z³,
b) pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych (od 1 ha pow.)
3,41 z³,
c) od pozosta³ych ,w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacjê po¿ytku publicznego
0,10 z³,
Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych (od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej)

0,10 z³,

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej (od 1 m2 pow.
u¿ytkowej)
15,00 z³,

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym (od
8,11 z³,
1 m2 pow. u¿ytkowej)
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych (od 1 m2 pow.
u¿ytkowej)
3,49 z³,
e) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
3,00 z³.
Od budowli:

2% ich wartoci.

§2. Traci moc uchwa³a Nr III/13/2002 Rady Gminy
w Chodowie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
stawek podatku od nieruchomoci na terenie Gminy.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Chodów.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od jej og³oszenia i ma zastosowanie do roku
podatkowego 2004.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan D¹browicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208
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4257
UCHWA£A Nr XIV/72/03 RADY GMINY W CHODOWIE
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr
9, poz. 84 z pó. zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala, co
nastêpuje:
§1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:

3. budynki mieszkalne lub ich czêci wykorzystywane na cele
mieszkalne.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.

1. budynki i sieæ wodoci¹gow¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ gminy
Chodów.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan D¹browicz

2. grunty i budynki u¿ytkowane przez jednostki Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych, za wyj¹tkiem czêci gruntów i czêci
budynków wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.

4258
UCHWA£A Nr XIV/73/03 RADY GMINY W CHODOWIE
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od psów
Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr
9, poz. 84 z pó. zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala, co
nastêpuje:
§1. Ustala siê stawkê od psa w wysokoci 25,00 z³.

§2. Podatek jest p³atny bez wezwania w kasie Urzêdu
Gminy do dnia 30 czerwca 2004 roku.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan D¹browicz
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UCHWA£A Nr XIV/74/03 RADY GMINY CHODOWIE
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacyjnych i deklaracji dotycz¹cych podatku rolnego,
podatku od nieruchomoci oraz podatku lenego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z póniejszymi zmianami) art. 6a ust. 5 i ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r.
Nr 94 poz. 431 z póniejszymi zmianami) art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z póniejszymi zmianami) i art.
6 ust. 2, ust. 5 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682) Rada
Gminy w Chodowie uchwala, co nastêpuje:

3. informacji w sprawie podatku od nieruchomoci za³. nr 3,
4. deklaracje w sprawie podatku od nieruchomoci za³. nr 4,
5. informacji w sprawie podatku lenego za³. nr 5,
6. deklaracji w sprawie podatku lenego za³. nr 6.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. Okrela siê wzory formularzy:
1. informacji w sprawie podatku rolnego za³. nr 1,
2. deklaracje do podatku rolnego za³. nr 2,

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan D¹browicz
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4260
UCHWA£A Nr XIII/69/03 RADY GMINY TRZCINICA
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci
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 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r. Nr 80,poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) art. 5 ust. 1, art.
6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.
1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188,
poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953) w zwi¹zku z art. 6 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku - Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr
96, poz. 874) oraz w zwi¹zku z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca
2000 roku o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718, z 2001 roku
Nr 46, poz. 499, z 2002 roku Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984
oraz z 2003 roku Nr 65, poz. 595) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci w wysokoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania ewidencji gruntów i budynków 0,52 z³. od 1 m2 pow. u¿ytkowej

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych 3,38 z³ od 1 ha powierzchni.
c) od pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego 0,20 z³ od 1 m2 pow.
u¿ytkowej.
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych 0,46 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 14,00 z³
od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,11 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3,49 z³
od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
e) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 4,50 z³ od 1 m 2 pow.
u¿ytkowej.
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3) od budowli 2% wartoci (okrelonych na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych).

§3. Traci moc uchwa³a Nr III/10/02 Rady Gminy Trzcinica
z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od nieruchomoci na 2003 rok.

§2. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci od
osób fizycznych na obszarze so³ectw Gminy Trzcinica
w drodze inkasa. Wp³at podatku mo¿na tak¿e dokonywaæ
bezporednio w kasie Urzêdu Gminy lub na rachunek Urzêdu
Gminy prowadzony przez SBL/0 Trzcinica nr konta 37 8413
0000 0600 0130 2000 0004.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Trzcinica.

2. Wyznacza siê so³tysów poszczególnych wsi so³eckich
jako inkasentów podatku o którym mowa w ust. 1.
3. Wynagrodzenie za pobór podatku o którym mowa
w ust. 1 okrela Uchwa³a Nr XI/62/95 Rady Gminy Trzcinica
z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie zarz¹dzenia poboru
w drodze inkasa oraz ustalenia wysokoci wynagrodzenia
inkasentów.

§5. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy Trzcinica i tablicach og³oszeñ w poszczególnych wsiach so³eckich Gminy Trzcinica.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2004.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Bartkowiak

4261
UCHWA£A Nr XIII/70/2003 RADY GMINY TRZCINICA
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2002 r Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840
i Nr 200 poz. 1953) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie, wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie

315,00 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

310,00 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

305,00 z³

4) od 2001 r.

300,00 z³

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie, nie wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie

330,00 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

325,00 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

320,00 z³

4) od 2001 r.

315,00 z³

3) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie, wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie

515,00 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

510,00 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

505,00 z³

4) od 2001 r.

500,00 z³

4) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie

530,00 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

525,00 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

520,00 z³

4) od 2001 r.

515,00 z³

5) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 91 do mniej ni¿ 12 t w³¹cznie,
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wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:

wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. w³¹cznie

715,00 z³

1) do 1992 r. w³¹cznie

730,00 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

710,00 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

725,00 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

705,00 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

720,00 z³

4) od 2001 r.

700,00 z³

4) od 2001 r.

715,00 z³

6) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t do mniej ni¿ 12 t w³¹cznie, nie

7) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t (czyli od 12 t):

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)

nie mniej ni¿

1
12
13
14
15
12
17
19
21
23
25
12
25
27
29
31

Stawka podatku (w z³otych
O jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi
pneumatycznym lub
mniej ni¿
jezdnych
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
Stawka podatkowa (w z³otych) Stawka podatkowa (w z³otych)
2
3
4
Dwie osie
13
800
850
14
850
900
15
900
950
1.000
1.251,81
Trzy osie
17
950
960
19
1.000
1.010
21
1.100
1.110
23
1.200
1.210
25
1.300
1.576,31
1.400
1.576,31
Cztery osie i wiêcej
25
1.200
1.250
27
1.300
1.350
29
1.400
1.653,68
31
1.653,68
2.452,8
1.653,68
2.452,8

8) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdu od 3,5 t da poni¿ej
12 t wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od
roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r w³¹cznie

630,00 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

620,00 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

610,00 z³

4) od 2001 r.

600,00 z³

9) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-

nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdu od 3,5 t do poni¿ej
12 t nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci
od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie

630,00 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

620,00 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

610,00 z³

4) od 2001 r.

600,00 z³

10) 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 t:
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Masa ca³kowita zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa
ci¹gnik balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

Stawka podatku (w z³otych)

mniej ni¿

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12

40

Dwie osie

O jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
Stawka podatkowa (w
z³otych)
3

11) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ masê ca³kowit¹ od 7 t do poni¿ej 12 t
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noci od roku produkcji przyczep i naczep:

700
750
800
1.412,33

710
760
919,23
1.937,76

1.247
1.723

1.722,97
2.548,65

480,00 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

470,00 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

460,00 z³

4) od 2001 r.

450,00 z³

12) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sza
ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

nie mniej ni¿

Minimalna stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne

mniej ni¿

2

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

3

Stawka podatkowa
(w z³otych)
4

500
600
700

510
610
710

700
800
900
1.149,03

710
849,94
1.291,07
1.699,87

900
1.000

1.050
1.280,68

Stawka podatkowa (w z³otych)
I

Stawka podatkowa (w
z³otych)
4

Trzy osie

40

1) do 1992 r. w³¹cznie

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

Jedna o (osie jezdne)
12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Dwie osie

Trzy osie

13) od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc, wyposa¿onych
w katalizator spalin, instalacjê gazow¹ lub jedno z tych
urz¹dzeñ, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:

14) od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc, nie wyposa¿onych
w katalizator spalin, ani w instalacjê gazow¹ w zale¿noci
od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. w³¹cznie

880,00 z³

1) do 1992 r. w³¹cznie

900,00 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

870,00 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

890,00 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

860,00 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

880,00 z³

4) od 2001 r.

850,00 z³

4) od 2001 r.

870,00 z³
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15) od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30
wyposa¿onych w katalizator spalin, w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie

1480,00 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

1470,00 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

1460,00 z³

4) od 2001 r.

1450,00 z³

16) od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30
miejsc, nie wyposa¿onych w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie

1500,00 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

1490,00 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

1480,00 z³

4) od 2001 r.

1470,00 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Trzcinica.
§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy Trzcinica i na tablicach og³oszeñ w poszczególnych wsiach so³eckich na terenie gminy Trzcinica.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2004.

Przewodniczacy
Rady Gminy
() Jan Bartkowiak

4262
UCHWA£A Nr XIII/71/03 RADY GMINY TRZCINICA
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu 1 q ¿yta, przyjmowanej jako podstawê do obliczania stawki podatku rolnego
Na podstawie art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr
43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681
z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200 poz. 1680 oraz
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568) w zwi¹zku
z art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach
rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984
i Nr 153, poz. 1271) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê na terenie Gminy Trzcinica w 2004 roku
redni¹ cenê skupu 1 q ¿yta przyjmowan¹ jako podstawê do
obliczenia podatku rolnego do kwoty - 31,00 z³/ q.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Trzcinica.
§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2004.

Przewodniczacy
Rady Gminy
() Jan Bartkowiak
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4263
UCHWA£A Nr XIII/72/03 RADY GMINY TRZCINICA
z dnia 1 grudnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie op³aty targowej
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a oraz punkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r, Nr
96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 i Nr 200 poz.
1953) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr XXVIII/187/01 z dnia 9 listopada
2001 r. w sprawie op³aty targowej wprowadza siê nastêpuj¹c¹
zmianê:
-

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Trzcinica.
§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 2004 r.

§1 otrzymuje brzmienie:
Przewodniczacy
Rady Gminy
() Jan Bartkowiak

§1.Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej od osób
dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach usytuowanych na
terenie Gminy Trzcinica w wysokoci 40  z³.

4264
UCHWA£A Nr XIII/73/03 RADY GMINY TRZCINICA
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej za wydawanie wypisów, wyrysów z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 18 i art. 19 pkt
1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683,
oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.
1840 i Nr 200, poz. 1953) w zwi¹zku z art. 30 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w wysokoci:

1) za wypis

- 30 z³.

2) za wyrys

- 25 z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Trzcinica.
§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy
Rady Gminy
() Jan Bartkowiak
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4265
UCHWA£A Nr XIII/74/03 RADY GMINY TRZCINICA
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci na 2004 rok
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr
9, poz. 84 i 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr
110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953) uchwala
siê, co nastêpujê:
§1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:

2) budynki nowo wybudowane i oddane do u¿ytkowania
w roku podatkowym 2003, wykorzystywane dla potrzeb
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Trzcinica.
§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

1) budynki lub ich czêci, oraz grunty zajête na:

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 2004 roku.

a) dzia³alnoæ kulturaln¹,
b) dzia³alnoæ sportow¹,
c) na potrzeby prowadzenia statutowej dzia³alnoci
w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej, za wyj¹tkiem
tych czêci budynków i gruntów, które s¹ wykorzystywane na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.

Przewodniczacy
Rady Gminy
() Jan Bartkowiak

4266
UCHWA£A Nr IX/47/03 RADY GMINY KRZYMÓW
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t.
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U.
Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984,
Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U.
Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568) i art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(j. t. z 2002r. Dz.U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U.
Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Dz.U. Nr 96, poz. 874, Dz.U. Nr
110, poz. 1039), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami: z 2001 r. Dz.U.
Nr 46 poz. 499, z 2002 r. Dz.U. Nr 74 poz. 676, Dz.U. Nr 113
poz. 984, z 2003 r. Dz.U. Nr 65 poz. 595) pkt 1 i pkt 2
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika
2003 r. w sprawie wysokoci górnych stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51, poz. 804) Rada
Gminy Krzymów uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala wysokoæ rocznych stawek podatku od nieruchomoci na 2004r.:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,47 z³ od 1 m2
powierzchni.
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych 3,30 z³ od 1 ha powierzchni.
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci przez organizacjê po¿ytku publicznego 0,08 z³ od 1m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych 0,25 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
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b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 14,00 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 7, 88 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3,49 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

Poz. 4266, 4267

3. Od budowli 2% wartoci okrelonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Krzymów.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr II/12/02 Rady Gminy Krzymów
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomoci na 2003 r.
§4. Uchwa³a wchodzi po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
i ma zastosowanie do roku podatkowego 2004.

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacjê po¿ytku publicznego 2,83 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Zdzis³awa Pawlak

4267
UCHWA£A Nr IX/48/03 RADY GMINY KRZYMÓW
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoci na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t.
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U.
Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984,
Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U.
Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568) i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(j. t. z 2002 r. Dz.U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U.
Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Dz.U. Nr 96 poz. 874, Dz.U. Nr 110
poz. 1039), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami: z 2001 r. Dz.U.
Nr 46 poz. 499, z 2002 r. Dz.U. Nr 74 poz. 676, Dz.U. Nr 113
poz. 984, z 2003 r. Dz.U. Nr 65 poz. 595) Rada Gminy Krzymów
uchwala, co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. Budynki gospodarcze lub ich czêci bêd¹ce w³asnoci¹
emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwo
rolne w zamian za rentê lub emeryturê.
2. Grunty i budynki zajête na potrzeby placówek ochrony
zdrowia.

3. Grunty i budynki zwi¹zane z rehabilitacj¹ osób niepe³nosprawnych.
4. Grunty i budynki zwi¹zane z ochron¹ przeciwpo¿arow¹.
5. Grunty i budynki przeznaczone na zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury.
6. Budynki i budowle wykorzystywane bezporednio do
wytwarzania wody i jej przesy³u bêd¹ce w³asnoci¹ gminy.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Krzymów.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr II/11/02 Rady Gminy Krzymów
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomoci.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2004.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Zdzis³awa Pawlak
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4268
UCHWA£A Nr IX/49/03 RADY GMINY KRZYMÓW
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t.
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U.
Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984,
Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U.
Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568), art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j. t.
z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr
200 poz. 1683, z 2003 r. Dz.U. Nr 96 poz. 874, Dz.U. Nr 110 poz.
1039), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U. Nr 62 poz. 718 ze zmianami: z 2001 r. Dz.U. Nr 46 poz.
499, z 2002 r. Dz.U. Nr 74 poz. 676, Dz.U. Nr 113 poz. 984,
z 2003 r. Dz.U. Nr 65 poz. 595) pkt 5 obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci
górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(Monitor Polski Nr 51 poz. 804) Rada Gminy Krzymów uchwala, co nastêpuje:

§2. Zwalnia siê z podatku od posiadania jednego psa
osoby prowadz¹ce gospodarstwo domowe.
§3. Podatek od posiadania psów p³atny jest bez wezwania
w kasie Urzêdu Gminy lub na rachunek gminy w terminie do
dnia 30 czerwca roku podatkowego.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Krzymów.
§5. Traci moc Uchwa³a Nr II/10/02 Rady Gminy Krzymów
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku
od posiadania psów na 2003 r.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2004.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Zdzis³awa Pawlak

§1. Ustala roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w nastêpuj¹cej wysokoci: od jednego psa  29,00 z³.

4269
UCHWA£A Nr IX/50/03 RADY GMINY KRZYMÓW
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j. t. Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 718 ze zmianami),
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20.10.2003 r.
w sprawie stawek podatków od rodków transportowych
obowi¹zuj¹cych w 2004 roku (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15 poz. 83)
oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31.10.2003 r.
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych

w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51 poz. 804) Rada
Gminy Krzymów uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
360,00
b) wy¿szej ni¿ 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

440,00
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560,00

-

od 29 ton do mniej ni¿ 31 ton-

2.452,80

2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od
liczby osi i rodzaju zawieszenia:

-

od 31 ton

2.452,80

1) z zwieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznanym za równowa¿nym:
a) dwie osie
-

od 12 ton do mniej ni¿ 13 ton

680,00

-

od 13 ton do mniej ni¿ 14 ton

700,00

-

od 14 ton do mniej ni¿ 15 ton

720,00

-

od 15 ton

800,00

3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

1.400,00

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
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 liczy osi:
1) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne:

b) trzy osie

a) dwie osie:

-

od 12 ton do mniej ni¿ 17 ton

800,00

-

od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton

1.200,00

-

od 17 ton do mniej ni¿ 19 ton

1.150,00

-

od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton

1.300,00

-

od 19 ton do mniej ni¿ 21 ton

1.320,00

-

od 25 ton do mniej ni¿ 31 ton

1.400,00

-

od 21 ton do mniej ni¿ 23 tony

1.500,00

-

od 31 ton

1.700,00

-

od 23 ton do mniej ni¿ 25 ton

1.700,00

-

od 25 ton

1.990,00

b) trzy osie:

c) cztery osie i wiêcej

-

od 12 ton do mniej ni¿ 40 ton

1.560,00

-

od 40 ton

2.220,00

-

od 12 ton do mniej ni¿ 25 ton

1.500,00

-

od 25 ton do mniej ni¿ 27 ton

1.700,00

-

od 27 ton do mniej ni¿ 29 ton

1.900,00

-

od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton

1.300,00

-

od 29 ton do mniej ni¿ 31 ton

2.140,00

-

od 18 ton do mniej ni¿ 25 on

1.500,00

-

od 31 ton

2.140,00

-

od 25 ton do mniej ni¿ 31 ton

1.680,00

-

od 31 ton

1.937,76

2) z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:
a) dwie osie:

2) z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:
a) dwie osie

b) trzy osie:

-

od 12 ton do mniej ni¿ 13 ton

680,00

-

od 12 ton do mniej ni¿ 40 ton

1.722,97

-

od 13 ton do mniej ni¿ 14 ton

700,00

-

od 40 ton

2.548,65

-

od 14 ton do mniej ni¿ 15 ton

720,00

-

od 15 ton

1.260,00

b) trzy osie
-

od 12 ton do mniej ni¿ 17 ton

800,00

-

od 17 ton do mniej ni¿ 19 ton

1.150,00

-

od 19 ton do mniej ni¿ 21 ton

1.320,00

-

od 21 ton do mniej ni¿ 23 tony

1.500,00

-

od 23 ton do mniej ni¿ 25 ton

1.700,00

-

od 25 ton

1.990,00

c) cztery osie i wiêcej

5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzona przez podatnika podatku rolnego:
-

od 7 ton i poni¿ej 12 ton

440,00

6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi:
1) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne:
a) jedna o:
-

od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton

340,00

-

od 12 ton do mniej ni¿ 25 ton

1.500,00

-

od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton

440,00

-

od 25 ton do mniej ni¿ 27 ton

1.700,00

-

od 25 ton

540,00

-

od 27 ton do mniej ni¿ 29 ton

1.900,00

b) dwie osie:
-

od 12 ton do mniej ni¿ 28 ton

500,00
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-

od 28 ton do mniej ni¿ 33 ton

740,00

-

od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton

1.120,00

-

od 12 ton do mniej ni¿ 38 ton

1.020,00

-

od 38 ton

1.480,00

-

od 38 ton

1.282,00

c) trzy osie:

c) trzy osie:

7. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:

-

od 12 ton do mniej ni¿ 38 ton

1.120,00

a) mniej ni¿ 30 miejsc

-

od 38 ton

1.480,00

b) równiej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

2) z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:
a) jedna o:
-

od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton

320,00

-

od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton

520,00

-

od 25 ton

790,00

b) dwie osie:
-

od 12 ton do mniej ni¿ 28 ton

730,00

-

od 28 ton do mniej ni¿ 33 ton

850,00

-

od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton

1.300,00

-

od 38 ton

1.700,00

770,00
1.180,00

§2. 1. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 3, 5 i 7
wyprodukowanych przed 1990 rokiem, stawki podatku pozostaj¹ bez zmian.
2. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 3, 5 i 7 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku pozostaj¹ bez zmian.
§3. Traci moc uchwa³a nr III/24/04 Rady Gminy Krzymów
z dnia 10 lutego 2003 r.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Krzymów.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() Zdzis³awa Pawlak

4270
UCHWA£A Nr IX/51/03 RADY GMINY KRZYMÓW
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie op³aty targowej na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 pkt
1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r ze zmianami) oraz art.
4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr
62, poz. 718 ze zmianami) Rada Gminy Krzymów uchwala, co
nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce dzienne stawki op³aty targowej:
1) od sprzeda¿y towarów z pojazdu samochodowego, zaprzêgowego i ci¹gnika
15,00 z³,
2) od sprzeda¿y towarów ze straganu

9,00 z³,

3) od sprzeda¿y towarów z rêki, kosza, skrzynki, wiadra
5,00 z³.

§2. Op³ata targowa pobierana jest przez Urz¹d Gminy.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Krzymów.
§4. Traci moc uchwa³a Nr XXVI/148/2001 z dnia 27 listopada 2001 r.
§5. Uchwa³a ma zastosowanie do roku podatkowego 2004.
§6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady
() Zdzis³awa Pawlak
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4271
UCHWA£A Nr IX/52/03 RADY GMINY KRZYMÓW
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia poboru podatków: rolnego, lenego i od nieruchomoci w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (j. t. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.),
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.), art.
6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz.U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682 ze zm.), art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62 poz.
718 ze zm.) w zwi¹zku z art. 9 i art. 27 §2 i art. 28 §4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137
poz. 926 ze zm.) Rada Gminy Krzymów uchwala, co nastêpuje:
§1. Inkaso podatków i op³at powierza siê so³tysom.
§2. Z tytu³u terminowego wp³acania podatków, so³tysom
przys³uguje wynagrodzenie, które wynosi 11% kwoty pobranych podatków z ka¿dej raty oraz kwota sta³a zgodnie
z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y.

§4. Zainkasowane kwoty podatków rozliczane s¹ nastêpnego dnia roboczego po up³ywie terminu p³atnoci podatku
lub jego raty w Urzêdzie Gminy i wp³acane na rachunek
gminy.
§5. Inkasent odpowiada ca³ym maj¹tkiem za pobrane,
a nie wp³acone w terminie podatki.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Krzymów.
§7. Traci moc Uchwa³a Nr XXVI/147/2001 Rady Gminy
w Krzymowie z dnia 27 listopada 2001 r. W sprawie ustalenia
wynagrodzenia so³tysów za pobór podatków.
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Zdzis³awa Pawlak

§3. Prowizja przys³uguje tylko od wp³at zainkasowanych
przez so³tysa osobicie.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr IX/52/03
Rady Gminy w Krzymowie
z dnia 4 grudnia 2003 r.

RYCZA£T DLA SO£TYSÓW ZA POBÓR PODATKÓW
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SO£ECTWO
Adamów
Borowo
Brzeziñskie Holendry
Brzeno
Dr¹¿no
Dr¹¿eñ
Genowefa
G³odno
Ignacew
Ka³ek
Krzymów, Nowy Krzymów
Nowe Paprockie Holendry
Paprotnia
Piersk - Helenów
Pota¿niki
Ro¿ek
Smólnik
Stare Paprockie Holendry
Szczepid³o
Teresina
Zalesie
RAZEM

KWOTA RYCZA£TU
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
580,00 z³
12.180,00 z³
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4272
UCHWA£A Nr 79/03 RADY GMINY W£ADYS£AWÓW
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie stypendiów owiatowych Gminy W³adys³awów dla uczniów gimnazjum,
dla którego Gmina W³adys³awów jest organem prowadzanym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t. j. 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 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) Rada Gminy
W³adys³awów uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê Stypendium Owiatowe Gminy W³adys³awów przyznawane uczniom gimnazjum, dla którego
Gmina W³adys³awów jest organem prowadzanym.
§2. Szczegó³owe zasady przyznawania Stypendiów
Owiatowych Gminy W³adys³awów uczniom gimnazjum, dla

którego Gmina W³adys³awów jest organem prowadzanym
okrela Za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Czes³aw Stasikowski

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr 79/03
Rady Gminy W³adys³awów
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie stypendiów owiatowych
Gminy W³adys³awów dla uczniów gimnazjum,
dla którego Gmina W³adys³awów jest organem prowadz¹cym

REGULAMIN STYPENDIUM OWIATOWEGO GMINY W£ADYS£AWÓW DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM, DLA KTÓREGO
GMINA W£ADYS£AWÓW JEST ORGANEM PROWADZ¥CYM
§1. Wójt Gminy W³adys³awów przyznaje stypendia dla
uczniów gimnazjum, dla którego Gmina W³adys³awów jest
organem prowadzanym.
§2. Stypendium ma charakter nagrody za osi¹gniêcia
w nauce przyznawane uczniom pozostaj¹cym w trudnych
warunkach materialnych.
§3. Stypendium otrzymuje uczeñ bêd¹cy mieszkañcem
Gminy W³adys³awów, który otrzyma³ promocjê do klasy programowo najwy¿szej w cyklu nauczania.
§4. Stypendium Owiatowe Gminy W³adys³awów obejmuje jednorazowa nagrodê przyznawana na koniec roku
szkolnego w przedostatniej klasie etapu nauczania oraz stypendium w sta³ej kwocie na dany rok nauki stypendysty
w szkole z wy³¹czeniem miesiêcy letniej przerwy wakacyjnej.
§5. 1. Jednorazowa nagroda przyznawana na koniec roku
szkolnego wynosi 100% kwoty wyp³acanego stypendium.
2.
wów.

Wysokoæ stypendium okrela Wójt Gminy W³adys³a-

§6. Stypendium Owiatowe Gminy W³adys³awów przyznaje w liczbie jednego Rada Pedagogiczna gimnazjum, dla
którego Gmina W³adys³awów jest organem prorocz¹cym.
podczas posiedzenia klasyfikacyjnego przed koñcem roku
szkolnego, kieruj¹c siê kryteriami niniejszego Regulaminu.

§7. Dyrektor szko³y wymienionej w §6 informuje Wójta
Gminy W³adys³awów o przyznaniu stypendium uczniowi nie
póniej ni¿ drugiego dnia po zakoñczeniu klasyfikacji przez
Radê Pedagogiczn¹ na druku, który jest za³¹cznikiem nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
§8. O przyznaniu stypendium Dyrektor szko³y zawiadamia
zainteresowanego ucznia, dyplom i jednorazowa nagroda
przyznawana na koniec roku szkolnego wrêczana jest w dniu
uroczystego zakoñczenia roku szkolnego przez przedstawiciela, samorz¹du Gminy W³adys³awów.
§9. Wyp³aty jednorazowej nagrody i stypendium w ka¿dym miesi¹cu dokonuje szko³a, do której uczeñ uczêszcza.
§10. Plan finansowy szko³y przyznaj¹cej stypendium
Gminy W³adys³awów dodatkowo jest zwiêkszany w ka¿dym
roku bud¿etowym o rodki równe sumie miesiêcznych wyp³at
stypendiów owiatowych i jednorazowej nagrody.
§11. W roku bud¿etowym 2004 zwiêkszenie planu finansowego szko³y, o której mówi §10 dotyczy tylko rodków na
jednorazowa wyp³atê 3 miesiêcznych stypendiów.
§12. Wszystkie czynnoci organizacyjne zwi¹zane z funkcjonowaniem niniejszego regulaminu wykonuje Gminny
Zespó³ Obs³ugi Ekonomicznej i Administracyjnej Owiaty.
§13. Zmiany w Regulaminie mog¹ byæ wprowadzane
w trybie w³aciwym do jego uchwalenia.
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Za³¹cznik nr 1 do

REGULAMINU
STYPENDIUM OWIATOWEGO GMINY W£ADYS£AWÓW
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM, DLA KTÓREGO GMINA W£ADYS£AWÓW
JEST ORGANEM PROWADZ¥CYM
z dnia....................

INFORMACJA DYREKTORA SZKO£Y
O JEDNORAZOWEJ NAGRODZIE I STYPENDIUM OWIATOWYM
GMINY W£ADYS£AWÓW
Na podstawie §2 Uchwa³y Rady Gminy W³adys³awów w sprawie Stypendiów Owiatowych Gminy W³adys³awów dla
uczniów gimnazjum, dla którego Gmina W³adys³awów jest organem prowadz¹cym oraz §7 Regulaminu Stypendium
Owiatowego Gminy W³adys³awów dla uczniów, informujê o decyzji Rady Pedagogicznej
..........................................................................................z dnia....................................................................................................
o przyznaniu jednorazowej nagrody i stypendium owiatowego Gminy W³adys³awów dla ucznia:
1.Imiê i nazwisko ucznia.............................................................................................................................................................
2.Data urodzenia..........................................................................................................................................................................
3.Miejsce zamieszkania...............................................................................................................................................................
4.rednia ocen ucznia uzyskana w roku szkolnym..............................wynios³a...................................................................
5.Liczba cz³onków rodziny , w tym dzieci ucz¹ce siê do 24 lat............................................................................................
6.£¹czny dochód brutto w rodzinie za ostatnie trzy miesi¹ce wyniós³...............................................................................
7.redni dochód miesiêczny na jednego cz³onka rodziny.....................................................................................................
..........................................
(podpis dyrektora)
................................................... dnia.........................................r.

4273
UCHWA£A Nr 80/03 RADY GMINY W£ADYS£AWÓW
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoci stypendiów sportowych
finansowanych ze rodków bud¿etu Gminy W³adys³awów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.
Dz.U. Nr 142. poz. 1591 z 2001 r.: zm.: z 2002 Nr 23 poz. 220.Nr
62 poz. 558. Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806.z 2003 r. Nr
80 poz. 717) oraz art. 22 ust. 4a i ust. 6 ustawy z dnia 18
stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t. j. Dz.U. Nr 81 póz. 889
z 2001 r.: zm.: z 2001 r. Nr 102 póz. 1115. z 2002 r. Nr 4 poz.
31. Nr 25 poz. 253. Nr 93 poz. 820. Nr 130 poz. 1112 Nr 207
poz. 1752) Rada Gminy W³adys³awów uchwala, co nastêpuje:

§1. Usta³a siê zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania
i cofania oraz wysokoæ stypendiów sportowych finansowych
ze rodków bud¿etu Gminy W³adys³awów dla zawodników
osi¹gaj¹cych wysokie wyniki we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym.
§2. Stypendium sportowe mo¿e otrzymaæ zawodnik/ czka
je¿eli spe³nia nastêpuj¹ce warunki:
1) spe³nia jedno z kryteriów poziomu sportowego:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

Poz. 4273, 4274

 20026 

a) by³ reprezentantem Polski w dyscyplinach sportu objêtych ogólnopolskim systemem wspó³zawodnictwa
sportowego dzieci i m³odzie¿y.
b) bra³ udzia³ we wspó³zawodnictwie sportowym dzieci
i m³odzie¿y szczebla wojewódzkiego, miedzywojewódzkiego i ogólnopolskiego.
c) osi¹gn¹³ rekord województwa w danej kategorii wiekowej.
2) spe³nia kryteria dodatkowe:

§5. Stypendia wstrzymuje siê je¿eli zawodnik/ czka:
1) zaniedbuje realizacje programu szkolenia,
2) zosta³ zawieszony w prawach zawodnika przez organ
statusowy.
§6. Stypendium sportowe cofa siê zawodnikowi je¿eli:
1) uzyska³ /a stypendium sportowe pochodz¹ce ze rodków
bud¿etu pañstwa lub innego samorz¹du lokalnego.
2) uzyska³ /a status zawodnika profesjonalnego lub kontraktowego.

a) posiada status amatora i kontynuuje naukê.
b) jest w wieku m³odzika (14-15 lat), juniora (16-19 lat) lub
m³odzie¿owca (19-23 lata).

3) utraci³ /a prawa zawodnika lub przesta³ byæ cz³onkiem
Klubu Sportowego.

c) reprezentuje dyscyplinê sportu bior¹c¹ udzia³ w Pañstwowym Systemie Sportu M³odzie¿owego.

4) odmówi³ /a udzia³u w zawodach lub rozgrywkach mistrzowskich (okrelonych w³aciwym regulaminem Polskiego Zwi¹zku Sportowego),

d) nie pobiera stypendium sportowego pochodz¹cego ze
rodków bud¿etu pañstwa lub samorz¹du innego szczebla,

5) utraci³/ a zdolnoæ do uprawiania sportu na podstawie
orzeczenia lekarskiego.

e) zobowi¹za³ siê do realizacji programu szkolenia okrelonego przez Klub Sportowy, którego jest cz³onkiem.
§3. Stypendium przyznaje siê na okres 1 roku.
§4. 1. Stypendia sportowe przyznaje, wstrzymuje i cofa
Komisja Stypendialna powo³ana przez Wójta Gminy W³adys³awów w sk³adzie:
1) Wójt Gminy W³adys³awów.
2) Zastêpca Wójta Gminy W³adys³awów.

§7. Okrela siê wysokoæ stypendium na kwotê do 200 z³
miesiêcznie.
§8. rodki pieniê¿ne przeznaczone na stypendia sportowe
zabezpieczane bêd¹ corocznie w bud¿ecie Gminy W³adys³awów.
§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

3) Przewodnicz¹cy Rady Gminy W³adys³awów.
4) Przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia, Owiaty, Kultury, Kultury fizycznej i Spraw Socjalnych.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Czes³aw Stasikowski

2. Komisja przyznaje stypendia na uzasadniony wniosek: klubów i stowarzyszeñ sportowych, mieszkañców Gminy
W³adys³awów oraz z w³asnej inicjatywy.

4274
UCHWA£A Nr 81/03 RADY GMINY W£ADYS£AWÓW
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy W³adys³awów
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz 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) Rada Gminy W³adys³awów uchwala, co nastêpuje:
I. Zasady przeprowadzania konsultacji:

§1. Konsultacje z mieszkañcami gminy przeprowadza siê:
1) w przypadkach przewidzianych ustaw¹,
2) w wa¿nych sprawach dla gminy z zastrze¿eniami §2 ust. 2.
§2. 1. Wa¿n¹ spraw¹ dla gminy jest sprawa dotycz¹ca
ogó³u lub czêci mieszkañców.

Dziennik Urzêdowy
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2. Konsultacje mog¹ dotyczyæ równie¿ sprawy dotycz¹cej tylko czêci mieszkañców np. so³ectwa lub wsi.
§3. Konsultacjom spo³ecznym mog¹ podlegaæ w szczególnoci:
1) projekty uchwa³ Rady Gminy - je¿eli Rada tak postanowi.
2) planowane znaczne inwestycje w gminie.
§4. W konsultacjach spo³ecznych mog¹ braæ udzia³ pe³noletni mieszkañcy gminy.
§5. W konsultacjach osoby o których mowa w §4, wypowiadaj¹ swoje opinie co do sposobu rozstrzygniêcia sprawy
poddanej konsultacji.
§6. Wyniki konsultacji nie wi¹¿¹ organów gminy.
II. Tryb przeprowadzania konsultacji.
§7. 1. Organem uprawnionym do przeprowadzania konsultacji jest Wójt Gminy.
2.
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Wójt zarz¹dza przeprowadzenie konsultacji:

1) z inicjatywy w³asnej z zastrze¿eniem §3,
2) na wniosek przynajmniej 20% mieszkañców gminy lub
20% mieszkañców z terenu jednostek pomocniczych, je¿eli
wnioskowany do konsultacji temat dotyczy tylko czêci
terenu gminy.
§8. 1. Z³o¿enie wniosku, o którym mowa w §7 ust. 2 pkt
2 nie wi¹¿e Wójta, co do przeprowadzenia konsultacji.
2. O odmowie przeprowadzenia konsultacji Wójt powiadamia wnioskodawców w formie zarz¹dzenia, w którym podaje przyczyny odmowy.
3. W przypadku wniosku, o którym mowa w §7 ust. 2 pkt
2, powiadomienie o odmowie przeprowadzenia konsultacji
dorêcza siê osobie wskazanej przez wnioskodawców.
§9. 1. Wójt postanawiaj¹c o przeprowadzeniu konsultacji,
podaje zarz¹dzenie w tej sprawie do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
W³adys³awów.

2.

Zarz¹dzenie o którym mowa w ust. 1 powinno zwieraæ:

a) przedmiot konsultacji,
b) terytorialny zasiêg konsultacji.
c) sposób przeprowadzenia konsultacji,
d) termin rozpoczêcia i zakoñczenia konsultacji,
e) sposób og³aszania wyników konsultacji.
3. Zarz¹dzenie dorêcza siê przedstawicielom jednostek
pomocniczych, których konsultacje dotycz¹ oraz osobie wskazanej przez wnioskodawców.
§10. Do przeprowadzenia konsultacji Wójt mo¿e powo³aæ
komisjê do spraw przeprowadzenia Konsultacji w sk³adzie 37 osób.
§11. 1. Wyniki konsultacji podaje siê do publicznej wiadomoci nie póniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od terminu ich
zakoñczenia.
2. Przepis §9 ust. 1 stosuje siê odpowiednio.
§12. 1. Wójt prowadzi rejestr przeprowadzonych konsultacji.
2. Materia³y zwi¹zane z przeprowadzonymi konsultacjami stanowi¹ za³¹cznik do rejestru.
§13. Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi Gmina.
III. Postanowienia koñcowe
§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W³adys³awów.
§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Czes³aw Stasikowski
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UCHWA£A Nr XV/81/03 RADA GMINY W CHODOWIE
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó. zm.), w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pó. zm.) Rada Gminy w Chodowie,
uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i póniej:
1. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

3. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
a poni¿ej 12 ton
350 z³
4. od autobusów od zale¿noci liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc

550 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

600 z³

3. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem:
1. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

580 z³
760 z³

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

540 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

740 z³

c) powy¿ej 9 ton

c) powy¿ej 9 ton

1.100 z³

2. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdów:
- od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton

1.400 z³.

3. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
- od 7 ton a poni¿ej 12 ton

400 z³

z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
4. od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc

700 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

800 z³

2. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i póniej,
posiadaj¹cych katalizatory:
1. od samochodów ciê¿arowych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:

2. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
- od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton

- od 7 ton a poni¿ej 12 ton

4. od autobusów od zale¿noci liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc

1.000 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.200 z³

4. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem, posiadaj¹cych katalizatory:
1. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

720 z³

c) powy¿ej 9 ton

2. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
- od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton

1.200 z³

z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.

600 z³

z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.

520 z³

1.000 z³

1.400 z³

3. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

c) powy¿ej 9 ton

1.200 z³

550 z³
720 z³
1.000 z³

2. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
- od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton

1250 z³

3. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
a poni¿ej 12 ton
500 z³
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z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
4. od autobusów od zale¿noci liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc

900 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.000 z³

5. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne, lub z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych:
1. od samochodów o dopuszczalnej masie ca³kowitej
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton okrela za³. nr 1.

3. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton okrela za³. nr 3.
§2. Traci moc uchwa³a Nr XXV/142/01 Rady Gminy
w Chodowie z dnia 14 grudnia 2001 roku w sprawie okrelenia
stawek wysokoci podatku od rodków transportu.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Chodów.
§4. Uchwa³¹ podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
od dnia 1 stycznia 2004 roku.

2. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton okrela za³. nr 2.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan D¹browicz

Za³¹cznik nr.1
Do uchwa³y Nr XV/81/03
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 8 grudnia 2003 r.

STAWKI PODATKU OD POJAZDÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
Nie mniej ni¿

12
12
12
29

Stawka podatku
O jezdna (jezdne) z
zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia
Mniej ni¿
pneumatycznym lub
osi jezdnych
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
Dwie osie
I wiêcej
1.252,00
1.252,00
Trzy osie
I wiêcej
1.452,00
1.580,00
Cztery osie i wiêcej
29
1.660,00
1.700,00
1.700,00
2.452,80

Za³¹cznik nr.2
Do uchwa³y Nr XV/81/03
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 8 grudnia 2003 r.

STAWKI PODATKU OD POJAZDÓW (ZESPO£ÓW) CI¥GNIK SIOD£OWY LUB BALASTOWY Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
18
25

18
25
31

Stawki podatku
O jezdna (jezdne)z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
Dwie osie
200,00
500,00
600,00

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

100,00
500,00
1.000,00
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31

1.413,00

1.937,76

1.400,00
1.800,00

1.800,00
2.548,65

Trzy osie
12
40

40

Za³¹cznik nr 3
Do uchwa³y Nr XV/81/03
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 8 grudnia 2003 r.

STAWKI PODATKU OD PRZYCZEP I NACZEP Z DOPUSZCZALN¥ MAS¥ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawki podatku
O jezdna (jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
Jedna o
100,00
200,00
500,00
Dwie osi
300,00
700,00
900,00
1.150,00
Trzy osie
800,00
1.200,00

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

200,00
500,00
600,00
500,00
900,00
1.292,00
1.700,00
1.000,00
1.700,00

4276
UCHWA£A Nr IX/57/03 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny ¿yta przyjmowan¹ jako podstawê obliczenia podatku rolnego w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej Rada Miejska w Dobrej
uchwala, co nastêpuje :
§1. Obni¿a siê okrelon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2003 r.
(M. P. Nr 49, poz. 771) redni¹ cenê skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2003 r., przyjmowan¹ jako podstawê obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Dobra
w 2004 r. do kwoty 33,00 z³ za 1 q (s³ownie z³otych: trzydzieci
trzy).
§2. Podatek rolny po uwzglêdnieniu podstawy obliczenia
tego podatku okrelonej w §1 w 2004 r. wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych
- 82,50 z³ (2,5 x 33 z³).
2) od 1 ha pozosta³ych gruntów - 165 z³ (5 x 33 z³).
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Dobrej.
§4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2004 r.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz ¯erkowski
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UCHWA£A Nr IX/58/03 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci w roku podatkowym 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz pkt
1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31.10.2003 r.
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51, poz. 804) Rada
Miejska w Dobrej uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoci stawek podatku od nieruchomoci:
1. od budynków lub ich czêci:
1) mieszkalnych 0,45 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 17,42 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej ,
3) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3,49 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,11 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) letniskowych 5,82 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
6) pozosta³ych 3,60 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej

2. od budowli 2% ich wartoci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego.
3. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków 0,63 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych 3,41 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 0,11 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2. Traci moc Uchwa³a Nr II/9/02 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomoci.
§3. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi w Dobrej.
§4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia i ma zastosowanie do podatku nale¿nego na 2004 r.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz ¯erkowski
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UCHWA£A Nr IX/59/03 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y ustalaj¹cej op³aty targowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit
a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz pkt
5 lit. a Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31.10.2003 r.
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51, poz. 804) Rada
Miejska w Dobrej uchwala, co nastêpuje:
§1. W Uchwale nr XXVI/220/2001 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie op³at targowych §1 pkt 1
otrzymuje brzmienie:
1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³aty targowej na terenie
Gminy Dobra:
1) Sprzeda¿ z rêki oraz kosza i skrzynki w iloci do 2 sztuk
4,00 z³,

3) sprzeda¿ z ustawionego straganu lub innego podobnego urz¹dzenia
15,00 z³,
4) od sprzeda¿y sztuki byd³a, koni

12,00 z³,

5) Sprzeda¿ z wozu konnego, ci¹gnika

12,00 z³,

6) Sprzeda¿ z samochodu o ³adownoci do 1,5 t
15,00 z³,
7) sprzeda¿ z samochodu o ³adownoci powy¿ej 1,5 t
i bufetów obwonych
40,00 z³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Dobrej.
§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

2) Sprzeda¿ z kosza lub skrzynki w iloci pow. 2 sztuk
10,00 z³,

Przewodniczacy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz ¯erkowski

4279
UCHWA£A Nr IX/82/2003 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów na rok
2004 w wysokoci 35,00 z³. rocznie od jednego psa.

maja roku podatkowego oraz w ci¹gu dwóch tygodni od
wejcia w posiadanie psa.
§4. 1. Inkasa podatku od posiadania psów na terenie wsi
dokonuj¹ so³tysi.
2. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 10%
pobranego podatku.

§2. Podatek od posiadania psów obni¿a siê o 50%, je¿eli
obowi¹zek podatkowy powsta³ w drugiej po³owie roku.

§5. Podatek od posiadania psów z terenu miasta Opalenica nale¿y wp³acaæ w PKO BP O/Nowy Tomyl na konto
15-10204144-116580584.

§3. Posiadacze psów, na których ci¹¿y obowi¹zek podatkowy, s¹ zobowi¹zani bez wezwania wp³acaæ podatek do 15

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Opalenicy.
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§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2004.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Czarnuszka

4280
UCHWA£A Nr IX/83/2003 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta do obliczenia podatku rolnego na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.)oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.431 ze
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Opalenicy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku bud¿etowego 2004.

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003 roku ustalon¹ na podstawie
komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia
17 padziernika 2003 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta
za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003 r. (M. P. Nr 49, poz.
771), przyjêt¹ jako podstawa obliczania podatku rolnego na
obszarze gminy Opalenica na rok 2004, z 34,57 z³ za 1 q do
kwoty 32,00 z³ za 1 q.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Czarnuszka

4281
UCHWA£A Nr IX/84/03 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na rok 2004
Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
nieruchomoci na rok 2004:

1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej 0,57 z³,
b) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej 0,13 z³,
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2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
0,52 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
15,10 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siew8,11 z³,
nym - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - od
3,49 z³,
1 m2 powierzchni u¿ytkowej

Poz. 4281, 4282

3) 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 od podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci oraz grunty stanowi¹ce mienie komunalne,
z wyj¹tkiem czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Opalenicy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku bud¿etowego 2004.

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej
4,94 z³,

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Czarnuszka

4282
UCHWA£A Nr IX/85/03 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie poboru w roku 2004 nale¿noci podatkowych w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego
w drodze inkasa oraz wysokoci wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), art.6 ust. 8
ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U.
Nr 200, poz. 1682 ze zm.), art. 28 §4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. Zarz¹dza siê pobór ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego z tytu³u podatku od nieruchomoci, podatku rolnego,
podatku lenego w roku 2004 w drodze inkasa.
§2. Inkasentami wyznacza siê:
1) so³tysów so³ectw Dakowy Mokre, Jastrzêbniki, Kopanki,
Koz³owo, £êczyce, Niegolewo, Pora¿yn, Pora¿yn - Dworzec, Rudniki, Sielinko, Terespotockie, Troszczyn, Urbanowo i Uciêcice,
2) Pani¹ Renatê Kornosz w so³ectwie £agwy,
3) Pani¹ Mariolê Piotrowsk¹ w so³ectwie Wojnowice,
4) Pana Zygmunta Wencla w miecie Opalenica, zwanych
dalej  inkasentami.

§3. 1. Ustala siê na rok 2004 stawkê wynagrodzenia prowizyjnego za pobór ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego
w wysokoci 5%.
2. Wynagrodzenie prowizyjne przys³uguje inkasentom
z tytu³u kwot zainkasowanych osobicie.
3. Inkasentom przys³uguje dodatkowe wynagrodzenie
w wysokoci 5% od zainkasowanych przez nich osobicie
kwot zaleg³oci z tytu³u ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego
za lata poprzedzaj¹ce rok, w którym zainkasowano wp³atê.
§4. Wyp³ata wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1
i 3, powinna nast¹piæ w terminie trzech tygodni od daty
ostatecznego rozliczenia siê z zainkasowanej kwoty nale¿noci podatkowych.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Opalenicy.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku bud¿etowego 2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Czarnuszka
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4283
UCHWA£A Nr IX/86/2003 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych na rok 2004:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie

503,00 z³

b) pow. 5,5 t do 7,5 t w³¹cznie

704,00 z³

c) pow. 7,5 t do 9,0 t w³¹cznie

805,00 z³

d) pow. 9,0 t, a poni¿ej 12 t

1.006,00 z³

2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

- równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 13 t
1.056,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 13 t, a mniejszej ni¿ 14 t
1.117,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 14 t, a mniejszej ni¿ 15 t
1.237,00 z³
1.509,00 z³

- równej lub wy¿szej ni¿ 29 t, a mniejszej ni¿ 31 t
1.761,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 31 t

1.811,00 z³

3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) o liczbie osi dwie:
- równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 13 t
1.227,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 13 t, a mniejszej ni¿ 14 t
1.237,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 14 t, a mniejszej ni¿ 15 t
1.408,00 z³
1.660,00 z³

b) o liczbie osi trzy:
- równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 17 t
1.237,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 17 t, a mniejszej ni¿ 19 t
1.449,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 19 t, a mniejszej ni¿ 21 t
1.630,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 21 t, a mniejszej ni¿ 23 t
1.720,00 z³

b) o liczbie osi trzy:
- równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 17 t
1.117,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 17 t, a mniejszej ni¿ 19 t
1.237,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 19 t, a mniejszej ni¿ 21 t
1.509,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 21 t, a mniejszej ni¿ 23 t
1.610,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 23 t, a mniejszej ni¿ 25 t
1.710,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 25 t

- równej lub wy¿szej ni¿ 27 t, a mniejszej ni¿ 29 t
1.740,00 z³

- równej lub wy¿szej ni¿ 15 t

a) o liczbie osi dwie

- równej lub wy¿szej ni¿ 15 t

- równej lub wy¿szej ni¿ 25 t, a mniejszej ni¿ 27 t
1.720,00 z³

1.720,00 z³

c) o liczbie osi cztery i wiêcej:
- równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 25 t
1.630,00 z³

- równej lub wy¿szej ni¿ 23 t, a mniejszej ni¿ 25 t
1.811,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 25 t

1.811,00 z³

c) o liczbie osi cztery i wiêcej:
- równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 25 t
1.901,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 25 t, a mniejszej ni¿ 27 t
1 .932,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 27 t, a mniejszej ni¿ 29 t
2.012,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 29 t, a mniejszej ni¿ 31 t
2.452,80 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 31 t

2.452,80 z³
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4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczepa lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

a) o liczbie osi jedna:
- równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 18 t
272,00 z³

a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie

604,00 z³

b) pow. 5,5 t do 7,5 t w³¹cznie

724,00 z³

- równej lub wy¿szej ni¿ 18 t, a mniejszej ni¿ 25 t
332,00 z³

c) pow. 7,5 t do 9,0 t w³¹cznie

905,00 z³

- równej lub wy¿szej ni¿ 25 t

d) pow. 9,0 t, a poni¿ej 12 t

1.268,00 z³

5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi dwie:
- równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 18 t
1.207,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 18 t, a mniejszej ni¿ 25 t
1.308,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 25 t, a mniejszej ni¿ 31 t
1.408,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 31 t

1.509,00 z³

b) o liczbie osi trzy:
- równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 40 t
1.610,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 40 t

1.723,00 z³

6) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi dwie:
- równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 18 t
1.358,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 18 t, a mniejszej ni¿ 25 t
1.449,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 25 t, a mniejszej ni¿ 31 t
1.559,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 31 t

1.937,76 z³

b) o liczbie osi trzy:
- równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 40 t
1.761,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 40 t

2.548,65 z³

7) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t i poni¿ej 12
t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
302,00 z³
8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:

423,00 z³

b) o liczbie osi dwie:
- równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 28 t
362,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 28 t, a mniejszej ni¿ 33 t
755,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 33 t, a mniejszej ni¿ 38 t
850,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 38 t

1.150,00 z³

c) o liczbie osi trzy:
- równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 38 t
677,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 38 t

943,00 z³

9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) o liczbie osi jedna:
- równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 18 t
362,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 18 t, a mniejszej ni¿ 25 t
513,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 25 t

604,60 z³

b) o liczbie osi dwie:
- równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 28 t
503,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 28 t, a mniejszej ni¿ 33 t
850,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 33 t, a mniejszej ni¿ 38 t
1.292,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 38 t

1.700,00 z³

c) o liczbie osi trzy:
- równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 38 t
943,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 38 t

1.281,00 z³

10) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
- do 15 miejsc

384,00 z³

- powy¿ej 15 do 30 miejsc

710,00 z³

- powy¿ej 30 miejsc

1.500,00 z³

11) dla pojazdów, okrelonych w §1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych po 1990 r. stawki podatku zmniejsza siê od 10%
i okrela siê w wysokoci:
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a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
- od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie

453,00 z³

- pow. 5,5 t do 7,5 t w³¹cznie

634,00 z³

- pow. 7,5 t do 9,0 t w³¹cznie

725,00 z³

- pow. 9,0 t, a poni¿ej 12 t

905,00 z³

b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczepa lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 t i poni¿ej 12 t:
- od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie

543,00 z³

- pow. 5,5 t do 7,5 t w³¹cznie

652,00 z³

- pow. 7,5 t do 9,0 t w³¹cznie

854,00 z³

- pow. 9,0 t, a poni¿ej 12 t
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1.141,00 z³

c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t
i poni¿ej 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
272,00 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
- do 15 miejsc

346,00 z³

- powy¿ej 15 do 30 miejsc

639,00 z³

a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie

438,00 z³

b) pow. 5,5 t do 7,5 t w³¹cznie

619,00 z³

c) pow. 7,5 t do 9,0 t w³¹cznie

709,00 z³

d) pow. 9,0 t, a poni¿ej 12 t

890,00 z³

b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczepa lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
odm 3,5 t i poni¿ej 12 t:
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie

528,00 z³

b) pow. 5,5 t do 7,5 t w³¹cznie

637,00 z³

c) pow. 7,5 t do 9,0 t w³¹cznie

800,00 z³

d) pow. 9,0 t, a poni¿ej 12 t

1.126,00 z³

c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t
i poni¿ej 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
257,00 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
- do 15 miejsc

331,00 z³

- powy¿ej 15 do 30 miejsc

624,00 z³

- powy¿ej 30 miejsc

1.335,00 z³

1.350,00 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Opalenicy.

12) dla pojazdów, okrelonych w §1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i okrela
siê w wysokoci:

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku bud¿etowego 2004.

- powy¿ej 30 miejsc

a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Czarnuszka
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4284
UCHWA£A Nr IX/87/03 Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia op³aty targowej na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr
9, poz. 84 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê wysokoæ dziennej stawki op³aty targowej
od jednego wyznaczonego stanowiska na rok 2004:
1) przy sprzeda¿y z przyczepy ci¹gnikowej i samochodu
ciê¿arowego o ³adownoci powy¿ej 2 ton:
a) artyku³ów przemys³owych

45,00 z³,

b) artyku³ów spo¿ywczych

40,00 z³,

2) przy sprzeda¿y z przyczepy ci¹gnikowej, samochodu ciê¿arowego, i ciê¿arowo-osobowego o ³adownoci poni¿ej
2 ton
a) artyku³ów przemys³owych

35,00 z³,

b) artyku³ów spo¿ywczych

28,00 z³,

3) przy sprzeda¿y z samochodu osobowego i wozu konnego
a) artyku³ów przemys³owych

25,00 z³,

b) artyku³ów spo¿ywczych

23,00 z³,

4) przy sprzeda¿y ze straganu, z ziemi, kartonów itp.
a) artyku³ów przemys³owych

25,00 z³,

b) artyku³ów spo¿ywczych

20,00 z³,

5) przy sprzeda¿y z rêki, koszyka itp. artyku³ów spo¿ywczych
i rolnych
5,00 z³,

7) przy sprzeda¿y artyku³ów rolnych sprzedawanych w inny
sposób ni¿ okrelony w pkt 5.
10,00 z³.
§2. Przez jedno wyznaczone stanowisko rozumie siê miejsce oznaczone s³upkami, a w przypadku braku s³upków miejsce zajmowane przez sprzedaj¹cego o szerokoci nie wiêkszej
ni¿ 2,5 m od strony frontowej, przekroczenie szerokoci
powoduje naliczenie op³aty za kolejne stanowisko.
§3. Op³atê targow¹ pobiera siê oddzielnie od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y na
targowisku oraz w innych miejscach gminy.
§4. 1. Pobieranie op³aty targowej powierza siê inkasentowi Panu Zbigniewowi Cedro zam. w Sielinku, ul Lena 4/11,
a w jego zastêpstwie Pani Ma³gorzacie Cedro zam. w Sielinku,
ul. Lena 4/11.
2. Wzajemne prawa i obowi¹zki inkasenta i gminy okreli umowa.
§5. Inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci:
1) w miesi¹cach styczeñ i luty - 22,5% pobranej op³aty
targowej,
2) w pozosta³ych miesi¹cach - 12,5% pobranej op³aty targowej.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Opalenicy.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku bud¿etowego 2004.

6) przy sprzeda¿y okrelonej w pkt 4 i 5 przez osoby parkuj¹ce pojazdy przy stoiskach odpowiednio jak w pkt 1-3,
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Czarnuszka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

Poz. 4285

 20039 

4285
UCHWA£A Nr XV/79/2003 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci
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 ze zmianami), na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz na podstawie
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika
2003 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 804) w sprawie wysokoci
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych, Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,62 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych 3,41 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego 0,15 z³ od 1 m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych 0,47 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych

na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 16,40 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,00 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3,49 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez u¿ytkowej organizacje po¿ytku publicznego 4,50 z³ od 1 m2
powierzchni.
3. od budowli: 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 wymienionej ustawy.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Pleszew.
§3. Z dniem 31 grudnia 2003 roku uchyla siê uchwa³ê
Rady Miejskiej Nr III/16/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1.01.2004 r.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej w Pleszewie
() mgr Mieczys³aw Ko³tuniewski
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UCHWA£A Nr XV/80/2003 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.), art. 10, 12b
ust. 1 i 5, art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 Nr 8, poz. 84
ze zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31
padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P.
z 2003 r. Nr 51, poz. 804), obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie stawek podatku od
rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r. (Dz.Urz.
M. F. z 2003 r. Nr 15, poz. 83) Rada Miejska w Pleszewie
uchwala, co nastêpuje:
§1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
1a. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie, wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 r. w³¹cznie

500,00 z³,

2) od 1998 r.

565,00 z³.

b. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie, nie wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 r. w³¹cznie

575,00 z³,

2) od 1998 r.

620,00 z³.

2a. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie, wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 r. w³¹cznie

820,00 z³,

2) od 1998 r.

950,00 z³.

b. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 r. w³¹cznie

1.000,00 z³,

2) od 1998 r.

1.030,00 z³.

3a. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t do mniej ni¿ 12 t., wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji
pojazdu:
1) do 1997 r. w³¹cznie

1.100,00 z³,

2) od 1998 r.

1.200,00 z³.

b. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t do mniej ni¿ 12 t, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 r. w³¹cznie

1.150,00 z³,

2) od 1998 r.

1.240,00 z³.

4. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, stawki podatku okrelone
s¹ w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
5a. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t do 8 t
w³¹cznie, wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci
od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 r. w³¹cznie
2) od 1998 r.

950,00 z³,
1.200,00 z³.

b. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t do 8 t
w³¹cznie, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 r. w³¹cznie
2) od 1998 r.

975,00 z³,
1.300,00 z³.

c. od ci¹gnika siod³owego i 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, wyposa¿onego w katalizator spalin,
w zale¿noci od roku pojazdu:
1) do 1997 r. w³¹cznie

1.085,00 z³,

2) od 1998 r.

1.300,00 z³.

d. od ci¹gnika siod³owego i 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, nie wyposa¿onego w katalizator spalin,
w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 r. w³¹cznie

1.200,00 z³,

2) od 1998 r

1.445,00 z³.

6. 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 t, stawki podatku okrelone s¹ w za³¹czniku
Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
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7a. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹ od 7 t do 10 t w³¹cznie,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noci od roku produkcji przyczepy i naczepy:
1) do 1997 r. w³¹cznie

220,00 z³,

2) od 1998 r.

300,00 z³.

b. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ masê ca³kowit¹ powy¿ej 10 t do poni¿ej 12 t,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noci od roku produkcji przyczepy i naczepy:
1) do 1997 r. w³¹cznie

500,00 z³,

2) od 1998 r.

600,00 z³.

8. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ 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 do niniejszej
uchwa³y.
9a. od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc, wyposa¿onych
w katalizator spalin, instalacjê gazow¹ lub jedno z tych
urz¹dzeñ, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 r. w³¹cznie

500,00 z³,

2) od 1998 r.

800,00 z³.

b. od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc, nie wyposa¿onych
w katalizator spalin ani w instalacjê gazow¹, w zale¿noci
od roku produkcji pojazdu:

1) do 1997 r. w³¹cznie

600,00 z³,

2) od 1998 r.

950,00 z³.

c. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30,
wyposa¿onych w katalizator spalin, w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:
1) do 1997 r. w³¹cznie

1.400,00 z³,

2) od 1998 r.

1.600,00 z³.

d. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30,
nie wyposa¿onych w katalizator spalin, w zale¿noci od
roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 r w³¹cznie

1.500,00 z³,

2) od 1998 r.

1.750,00 z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Pleszew.
§3. Z dniem 31 grudnia 2003 roku uchyla siê uchwa³¹
Rady Miejskiej NrXXXIV/277/2001 z dnia 29 listopada 2001
roku w sprawie stawek podatku od rodków transportowych.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pleszewie
() mgr Mieczys³aw Ko³tuniewski

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XV/80/2003
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 9 grudnia 2003 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 4 UCHWA£Y
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12

25

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
inne systemy zawieszenia
pneumatycznym lub
osi jezdnych
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
3
4
dwie osie
1.100,00
1.150,00
1.315,00
1.365,00
1.525,00
1.575,00
1.735,00
1.785,00
trzy osie
1.680,00
1.735,00
1.785,00
1.840,00
1.900,00
1.950,00
2.000,00
2.050,00
2.100,00
2.150,00
2.200,00
2.250,00
cztery i wiêcej
2.100,00
2.150,00
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27
29
31

2.150,00
2.200,00
2.260,00
2.310,00

2.200,00
2.250,00
2.452,80
2.452,80
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XV/80/2003
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 9 grudnia 2003 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 6 UCHWA£Y
Masa ca³kowita zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy
+naczepa, ci¹gnik balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w z³otych)

o jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznawanym
za równowa¿ne
3
dwie osie
1.315,00
1.420,00
1.525,00
1.830,00
trzy osie
1.575,00
1.900,00

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1.365,00
1.470,00
1.575,00
1.937,76
1.830,00
2.548,65

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XV/80 /2003
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 9 grudnia 2003

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 8 UCHWA£Y
Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów: naczepa/
przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
36
38

28
33
36
38

12
38

38

Minimalna stawka podatku (w z³otych)

O jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
3
jedna o
520,00
620,00
730,00
dwie osie
620,00
730,00
850,00
900,00
1.150,00
trzy osie
820,00
1.160,00

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
560,00
665,00
770,00
665,00
850,00
1.295,00
1.400,00
1.700,00
1.030,00
1.680,00
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4287
UCHWA£A Nr XV/81/2003 RADY GMINY W PLESZEWIE
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta stanowi¹cej podstawê do zaliczania podatku rolnego na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94
poz. 431 ze zmianami) oraz na podstawie Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. (M. P. Nr 51
poz. 804) w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych, Rada Miejska
w Pleszewie uchwala, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Pleszew.
§3. Z dniem 31 grudnia 2003 roku uchyla siê uchwa³ê
Rady Miejskiej Nr XXXIV/276/2001 z dnia 29 listopada 2001
roku w sprawie stawki wymiaru podatku rolnego.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2004 r.

§1. Dla dokonania wymiaru i poboru podatku rolnego na
obszarze miasta i Gminy obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta
og³oszona przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego
do wysokoci 33,00 z³ za 1 q.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej w Pleszewie
() mgr Mieczys³aw Ko³tuniewski

4288
UCHWA£A Nr XV/82/2003 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie uchylenia uchwa³y Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie stawki wymiaru podatku lenego
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 ze zmianami), na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 roku o podatku lenym (Dz.U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1682 z pón. zm.) Rada Miejska w Pleszewie
uchwala, co nastêpuje:
§1. Z dniem 31 grudnia 2003 roku uchyla siê uchwa³ê
Rady Miejskiej nr III/17/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku
w sprawie stawek wymiaru podatku lenego.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Pleszew.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1.01.2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pleszewie
() mgr Mieczys³aw Ko³tuniewski
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4289
UCHWA£A Nr XII/69/2003 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny sprzeda¿y drewna, obliczonej wed³ug redniej ceny drewna uzyskanej
przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwarta³y 2003 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 zm.: z 2002 r Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r Nr 80, poz. 717) w zwi¹zku z art. 4 ust. 5 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200
poz. 1682 zm. Dz.U. z 2002 r Nr 216 poz. 1826) oraz Komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 20
padziernika 2003 r. w sprawie redniej ceny sprzeda¿y drewna obliczonej wg redniej ceny drewna uzyskanej przez
nadlenictwa za pierwsze trzy kwarta³y 2003 roku (M. P. Nr 50
poz. 787) Rada Miejska w Golinie uchwala co nastêpuje:

§2. Traci moc Uchwa³a Nr III/14/2002 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie obni¿enia
redniej ceny drewna uzyskanej przez nadlenictwa przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku lenego.
§3. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 roku i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Golinie.

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê sprzeda¿y drewna za pierwsze trzy kwarta³y 2003 roku  ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z kwoty
107,70 z³ za 1 m3 do kwoty 70,00 z³.

Przewodnicz¹cy
Mady Miejskiej
() Miros³aw Durczyñski

4290
UCHWA£A Nr XII/70/2003 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r., Nr 23, poz. 220,
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w zwi¹zku z art. 5 i 6 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U
.z 2002 roku Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr
96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039) Rada Miejska w Golinie,
uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków  0,40 z³ od 1 m2
powierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,41 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego - 0,10 z³ od 1 m2
powierzchni,
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - 0,34 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 13,00 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 5,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

§2. Traci moc Uchwa³a Nr III/15/02 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie okrelenia
stawek podatku od nieruchomoci.

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,49 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

§3. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

e) pozosta³e budynki, w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego - 3,10 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 roku i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Golinie

f) budynki wykorzystane na cele wypoczynkowe - 5,82 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Miros³aw Durczyñski

3. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

4291
UCHWA£A Nr XII/71/2003 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r., Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, oraz
z 2003 r., Nr 80, poz. 717) w zwi¹zku z art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r., Nr 9 poz.. 84 Nr 200, poz. 1683 oraz
z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039) Rada Miejska
w Golinie, uchwala co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. Budynki gospodarstwa rolnego przekazanego za rentê lub
emeryturê z wyj¹tkiem powierzchni zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
2. Budynki i grunty zajête na potrzeby ochrony przeciwpo¿arowej.

3. Budynki i budowle wykorzystane bezporednio do wytwarzania wody i jej przesy³ania oraz odprowadzania i oczyszczania cieków.
4. Budynki zajête na potrzeby bibliotek i wietlic wiejskich.
§2. Traci moc Uchwa³a Nr III/16/2002 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnienia
podatku od nieruchomoci.
§3. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 roku i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Golinie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Miros³aw Durczyñski
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UCHWA£A Nr XII/72/2003 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci podatku od posiadania psów, okrelenia zasad poboru oraz terminu p³atnoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214 poz. 1806, oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w zwi¹zku z art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r., Nr 9, poz. 84 Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 9,
poz. 874 i Nr 110, poz. 1039) Rada Miejska w Golinie, uchwala
co nastêpuje:
§1. Stawka podatku od posiadania psów wynosi 10 z³otych rocznie od ka¿dego psa.
§2. 1. Podatek od posiadania psów jest p³atny bez wezwania w terminie do 15 marca:
a) zarz¹dza siê pobór podatku na terenie wsi w drodze
inkasa,

b) podatek od psów na terenie miasta nale¿y wp³acaæ
w kasie Urzêdu Miejskiego lub na rachunek bankowy
urzêdu Bank Spó³dzielczy Konin O/BS Golina Nr 37 8530
0000 0700 0619 2000 0010.
2. Wysokoæ wynagrodzenia so³tysów ustala siê w wysokoci 50% pobranego podatku.
§3. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§4. Traci moc Uchwa³a Nr III/18/02 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie okrelenia
wysokoci podatku od posiadania psów, okrelenia zasad
poboru oraz terminu p³atnoci.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 roku i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Golinie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Miros³aw Durczyñski

4293
UCHWA£A Nr XII/73/2003 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad poboru, terminu p³atnoci i wysokoci stawek op³aty targowej i administracyjnej na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami Dz.U. z 2002 r.: Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w zwi¹zku z art. 19 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. Nr 9 poz. 84, Dz.U. z 2002 Nr 200, poz. 1683, Dz.U. Nr
110, poz. 1039 z 2003 r.) art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku), Rada Miejska w Golinie
uchwala, co nastêpuje:

1. Przy sprzeda¿y zwierz¹t  od ka¿dej wystawionej sztuki:

§1. I. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y
na targowiskach w nastêpuj¹cych wysokociach:

4. Przy sprzeda¿y z koszów artyku³ów rolniczych i spo¿ywczych
3,00 z³.

a) konie

10,00 z³,

b) krowy

5,00 z³,

c) ja³owizna, cielêta, owce, kozy

3,00 z³,

d) warchlaki, prosiêta

1,00 z³,

e) tuczniki

2,00 z³.

2. Przy sprzeda¿y rodków transportowych
3. Przy sprzeda¿y z rêki

18,00 z³.
9,00 z³.
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20,00 z³,
7,00 z³,

w handlu ulicznym i na zieleniaku:
a) produktów przemys³owych i handlowych
b) produktów rolniczych w³asnych

10,00 z³,
4,00 z³,

6. Przy sprzeda¿y z przyczep i pojazdów samochodów:
a) produktów przemys³owych i handlowych
b) produktów rolniczych w³asnych
7. Przy sprzeda¿y z wozów konnych

20,00 z³,
7,00 z³,
4,00 z³

§2. 1. Op³atê targow¹ za prowadzenie sprzeda¿y na targowisku gminnym pobiera Z G K i M w Golinie.
2. Na zieleniaku, w miejscach targowych i innych ni¿
targowisko gminne op³atê targow¹ pobiera inkasent Tomasz
Banaszak.

a) za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego sporz¹dzane na formacie A4  w wysokoci 3 z³ za
ka¿d¹ stronê,
b) za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego sporz¹dzane na formacie A3  w wysokoci 5 z³ za
ka¿d¹ stronê.
2. Op³ata administracyjna jest p³atna w kasie urzêdu
Miejskiego w dniu wydania wypisu i wyrysu z planu.
§4. Trac¹ moc uchwa³y Nr III/17/2002 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia
zasad poboru, terminu p³atnoci i wysokoci stawek op³aty
targowej i administracyjnej na rok 2003.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Goliny.
§6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

3. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso wynosi 10%
wartoci pobranych op³at.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Miros³aw Durczyñski

4. Termin p³atnoci ustala na dzieñ nastêpuj¹cy po ostatnim dniu dekady ostatniego miesi¹ca.

4294
UCHWA£A Nr XII/74/2003 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r.: Nr 80, poz. 717)
w zwi¹zku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r.: Nr 9, poz.
84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110,
poz. 1039) Rada Miejska w Golinie uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie

180,00 z³

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

300,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

360,00 z³

2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿
12 ton, w zale¿noci od liczby osi:
a) dwie osie:
- od 12 ton do mniej ni¿ 13 ton

370,00 z³

- od 13 ton do mniej ni¿ 14 ton

380,00 z³

- od 14 ton do mniej ni¿ 15 ton

400,00 z³

- od 15 ton

560,00 z³

b) trzy osie:
- od 12 ton do mniej ni¿ 17 ton

500,00 z³

- od 17 ton do mniej ni¿ 19 ton

550,00 z³

- od 19 ton do mniej ni¿ 21 ton

600,00 z³
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- od 21 ton do mniej ni¿ 23 ton

660,00 z³

- od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton

510,00 z³

- od 23 ton do mniej ni¿ 25 ton

1.020,00 z³

- od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton

1.000,00 z³

- od 25 ton

1.020,00 z³

- od 25 ton do mniej ni¿ 31 ton

1.100,00 z³

- od 31 ton

1.420,00 z³

c) cztery osie i wiêcej:
- od 12 ton do mniej ni¿ 25 ton

700,00 z³

- od 25 ton do mniej ni¿ 27 ton

800,00 z³

- od 27 ton do mniej ni¿ 29 ton

1.050,00 z³

- od 29 ton do mniej ni¿ 31 ton

1.660,00 z³

- od 31 ton

1.660,00 z³

3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia, o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿noci od liczby osi:

b) trzy osie:

400,00 z³

- od 13 ton do mniej ni¿ 14 ton

450,00 z³

- od 14 ton do mniej ni¿ 15 ton

560,00 z³

- od 15 ton

1.260,00 z³

b) trzy osie:
- od 12 ton do mniej ni¿ 17 ton

600,00 z³

- od 17 ton do mniej ni¿ 19 ton

650,00 z³

- od 19 ton do mniej ni¿ 21 ton

700,00 z³

- od 21 ton do mniej ni¿ 23 ton

1.020,00 z³

- od 23 ton do mniej ni¿ 25 ton

1.580,00 z³

- od 25 ton

1.580,00 z³

c) cztery osie i wiêcej:
- od 12 ton do mniej ni¿ 25 ton

1.300,00 z³

- od 25 ton do mniej ni¿ 27 ton

1.400,00 z³

- od 27 ton do mniej ni¿ 29 ton

1.660,00 z³

- od 29 ton do mniej ni¿ 31 ton

2.452,80 z³

- od 31 ton

2.452,80 z³

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

1.250,00 z³

- od 40 ton

1.730,00 z³

6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym
systemem zawieszenia, o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi:
a) dwie osie:

a) dwie osie:
- od 12 ton do mniej ni¿ 13 ton

- od 12 ton do mniej ni¿ 40 ton

- od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton

550,00 z³

- od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton

1.200,00 z³

- od 25 ton do mniej ni¿ 31 ton

1.300,00 z³

- od 31 ton

1.937,76 z³

b) trzy osie:
- od 12 ton do mniej ni¿ 40 ton

1.730,00 z³

- od 40 ton

2.548,65 z³

7. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
-

od 7 ton i poni¿ej 12 ton

300,00 z³

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równowa¿ne, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, w zale¿noci od liczby osi:
a) jedna o:
- od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton

350,00 z³

- od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton

370,00 z³

- od 25 ton

400,00 z³

b) dwie osie:
- od 12 ton do mniej ni¿ 28 ton

530,00 z³

a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton

300,00 z³

- od 28 ton do mniej ni¿ 33 ton

620,00 z³

b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

400,00 z³

- od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton

850,00 z³

c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton

500,00 z³

- od 38 ton

5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿noci od liczby
osi:
a) dwie osie:

1.150,00 z³

c) trzy osie:
- od 12 ton do mniej ni¿ 38 ton

900,00 z³

- od 38 ton

995,00 z³

9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia,
które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton,
w zale¿noci od liczby osi:
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a) jedna o:
- od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton

400,00 z³

- od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton

450,00 z³

- od 25 ton

570,00 z³

b) dwie osie:
- od 12 ton do mniej ni¿ 28 ton

600,00 z³

- od 28 ton do mniej ni¿ 33 ton

850,00 z³

- od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton

1.300,00 z³

- od 38 ton

1.700,00 z³

c) trzy osie:
- od 12 ton do mniej ni¿ 38 ton

1.400,00 z³

- od 38 ton

1.500,00 z³

a) mniej ni¿ 30 miejsc

460,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

600,00 z³

§2. Traci moc Uchwa³a Nr III/21/2002 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych oraz Uchwa³a Nr
IV/30/2002 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2003
roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 roku i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Golinie.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Miros³aw Durczyñski

10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:

4295
UCHWA£A Nr XII/75/2003 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r Nr 142 poz. 1591 zm.: z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r Nr 80, poz. 717) w zwi¹zku z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 rok
Nr 94, poz. 431 zm.: Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Dz.U. z 1996 r.
Nr 91, poz. 409, Dz.U. z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz.
926, Dz.U. z 1998 r. Nr 108, poz. 681, Dz.U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 875, Dz.U. z 2002 r Nr 200, poz. 1680, Dz.U. z 2003 r Nr
110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) oraz Komunikatem Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2003
roku w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2003 roku (M. P. Nr 49, poz. 771) Rada
Miejska w Golinie, uchwala co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za pierwsze trzy
kwarta³y 2003 roku  ustalonej na podstawie komunikatu
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego  z kwoty 34,57 za
1 q do kwoty 30,00 z³
§2. Traci moc Uchwa³a Nr III/13/2002 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie obni¿enia
redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa do
obliczenia podatku rolnego.
§3. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 roku i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Golinie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Miros³aw Durczyñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

Poz. 4296
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UCHWA£A Nr XVIII/104/03 RADY GMINY BABIAK
z dnia 12 grudnia 2003 r.
zmieniaj¹ca Statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Babiaku
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6), art. 18 ust. 2 pkt 15), art.
40 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 9 i art.
46 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr
117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r.
Nr 19, poz. 238, Nr 12, poz. 136 Nr 19 poz. 238, z 2001 r. Nr
72, poz. 748, Nr 89, poz. 973, Nr 88, poz. 961, Nr 111, poz. 1194,
Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792, z 2003 r. Nr 7, poz. 79,
Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135,
poz. 1268.) Rada Gminy Babiak uchwala, co nastêpuje:

§1. W Statucie Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Babiaku stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr XLV/284/
02 Rady Gminy Babiak z dnia 30 wrzenia 2002 r. w sprawie
nadania Statutu Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej
w Babiaku wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
- w §3 pkt 2 Statutu dodaje siê ppk 6) w brzmieniu:
realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() Dariusz Winiewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

Poz. 4297
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UCHWA£A Nr XXXV/283/IV/2003 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 16 grudnia 200 3r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718, z 2001 r. Nr
46 poz. 499, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984,
z 2003 r. Nr 65 poz. 595), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84, z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966) oraz art.
6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3,
z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137,
poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875,
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039), art.
6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826),
uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Okrela siê nastêpuj¹ce wzory formularzy:
1. Dla podatku od nieruchomoci
a) od osób fizycznych - Informacja o nieruchomociach
i obiektach budowlanych (za³¹cznik nr 1),
b) od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym
spó³ek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, jedno-

stek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Lasów
Pañstwowych - Deklaracja na podatek od nieruchomoci (za³¹cznik nr 2).
2. Dla podatku rolnego:
a) od osób fizycznych - Informacja o gruntach (za³¹cznik
nr 3),
b) od osób prawnych - Deklaracja na podatek rolny
(za³¹cznik nr 4).
3. Dla podatku lenego:
a) od osób fizycznych - Informacja o lasach (za³¹cznik nr 5),
b) od osób prawnych - Deklaracja na podatek leny
(za³¹cznik nr 6).
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta Poznania.
§3. Traci moc uchwa³a V/29/IV/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów
formularzy dla podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku na 2004 rok.

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
() Grzegorz Ganowicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208
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Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208
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Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20054 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20055 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20056 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20057 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20058 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20059 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20060 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20061 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20062 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20063 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20064 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20065 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20066 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20067 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20068 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20069 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20070 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20071 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20072 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20073 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

 20074 

Poz. 4297

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

Poz. 4298
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4298
UCHWA£A Nr XXXV/284/IV/2003 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek w podatku od nieruchomoci na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718, z 2001 r. Nr
46 poz. 499, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984,
z 2003 r. Nr 65 poz. 595), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr
9 poz. 84, z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie
wysokoci górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51, poz. 804), uchwala siê, co
nastêpuje:
§1. Okrela siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od
nieruchomoci:
m2

5. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków
lub ich czêci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 5,82 z³.
5a. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej wolno stoj¹cych budynków gospodarczych, znajduj¹cych siê na nieruchomociach wykorzystywanych wy³¹cznie na zaspokojenie w³asnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, z wyj¹tkiem
gara¿y - 2,91 z³.
6. Od budowli (wg ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych) - 2%.
7. Od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi - 0,63 z³.
8. Od gruntów

powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych
1. Od 1
lub ich czêci - 0,52 z³.

a) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni - 3,41 z³.

2. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
innej ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich
czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 17,42 z³.

b) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,31 z³.

3. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,11 z³.
m2

powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
4. Od 1
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,49 z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta Poznania.
§3. Traci moc uchwa³a V/25/IV/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomoci.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku na 2004 rok.

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
() Grzegorz Ganowicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

Poz. 4299
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4299
UCHWA£A Nr XXXV/285/IV/2003 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568), art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 62 poz.
718, z 2001 r. Nr 46 poz. 499, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113
poz. 984, z 2003 r. Nr 65 poz. 595) art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683
oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 203, poz. 1966) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 padziernika
2003 r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r. (Dz.U. Min. Fin. Nr 15, poz.
83) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika
2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51, poz. 804)
Rada Miasta Poznania uchwala, co nastêpuje:

5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:

1) dla pojazdów o dwóch osiach o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton. a mniejszej ni¿ 31 ton
1.830,48 z³

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

620,51 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

1.034,17 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

1.241,01 z³

2 Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne niezale¿nie od liczby osi o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
-

równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

2.368,25 z³

3. Od samochodów ciê¿arowych z innym ni¿ pneumatyczne
lub uznane za równowa¿ne systemem zawieszenia osi
jezdnych o liczbie osi równej dwie lub trzy i dopuszczalnej
masie ca³kowitej:
-

równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

2.368,25 z³

4. Od samochodów ciê¿arowych z innym ni¿ pneumatyczne
lub uznane za równowa¿ne systemem zawieszenia osi
jezdnych o liczbie osi równej cztery lub wiêcej i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 29 ton
2.368,25 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton

2.452,80 z³

-

od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

1.447,84 z³

6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, niezale¿nie od liczby osi, o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.830,48 z³
b) powy¿ej 36 ton

2.368,25 z³

7. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym ni¿
pneumatyczne lub uznane za równowa¿ne systemem zawieszenia osi jezdnych w zale¿noci od liczby osi i dopuszczalnej masy ca³kowitej:

b) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton

1.937,76 z³

2) dla pojazdów o trzech osiach o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12, a mniejszej ni¿ 40 ton
1.830,48 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton

2.548,65 z³

8. Od przyczep lub naczep, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzona przez podatnika
podatku rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 7 ton, a mniejsz¹ ni¿ 12 ton
1.241,01 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.447,84 z³
c) powy¿ej 36 ton

1.830,48 z³

9. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie

637,80 z³

b) od 16 do 30 miejsc w³¹cznie

953,70 z³

c) powy¿ej 30 miejsc

1.830,48 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

Poz. 4299, 4300
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§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Poznania.
§3. Traci moc uchwa³a Nr V/26/IV/2002 Rady Miasta
Poznania z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych (Dz.
Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 160, poz. 4735).

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku na 2004 rok.

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
() Grzegorz Ganowicz

4300
UCHWA£A Nr XXXV/286/IV/2003 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718, z 2001r. Nr
46 póz. 499, z 2002r. Nr 74 póz. 676, Nr 113 póz. 984, z 2003r.
Nr 65 póz. 595),art.14 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84,
z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 203,
poz. 1966) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31
padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P Nr
51, poz. 804) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Na terenie miasta Poznania ustala siê roczn¹ stawkê
podatku od posiadania psów w wysokoci 45,00 z³ od ka¿dego
psa.
2. Zwalnia, siê z podatku posiadaczy psów, którzy poddali psy sterylizacji lub nabyli je w Schronisku dla Zwierz¹t
przy ul. Bukowskiej 266.
§2. Podatek p³atny jest z góry za dany rok bez wezwania
do koñca pierwszego kwarta³u ka¿dego roku jednak¿e nie
póniej ni¿ w ci¹gu dwóch tygodni od dnia wejcia w posiadanie psa.
§3. 1. Pobór podatku od posiadania psów zleca siê
w drodze inkasa.
2. Inkasentami podatku od posiadania psów na terenie
miasta Poznania s¹ podmioty wymienione w za³¹czniku do
mniejszej uchwa³y.
3. Podatek mo¿e byæ p³acony przez podatnika bezporednio na konto Urzêdu Miasta Poznania, numer rachunku
bankowego:

PKO BP S. A. I Oddzia³ w Poznaniu Nr 41 10204027
116766454.
*§4. Prezydent Miasta Poznania zawiera stosowne umowy ze wszystkimi poborcami podatku od posiadania psów
i ustala wzory pokwitowañ.
§5.*1. Poborcy podatku od posiadania psów przekazuj¹
w ca³oci na rachunek bud¿etu miejskiego wp³ywy z tytu³u
pobranego podatku zgodnie z umow¹ o której mowa w §4,
w terminie do 15-tego dnia ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c
poprzedni.
2. Wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów
wynosi 20% wp³ywów.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Poznania.
§7. Traci moc uchwa³a Nr XLIX/590/III/2000 Rady Miasta
Poznania z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od
posiadania psów oraz uchwa³a Nr LXXIII/863/III/2001 Rady
Miasta Poznania z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zmiany
uchwa³y Nr XLIX/590/III/2000 w sprawie podatku od posiadania psów i uchwa³a Nr V/30/IV/2002 Rady Miasta Poznania
z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIX/
590/III/2000 w sprawie podatku od posiadania psów.
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku na 2004 rok.
* Uchwa³a Nr 1038/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wszczê³o postêpowanie w sprawie
stwierdzenia niewa¿noci §4 i ust. 1 uchwa³y.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
() Grzegorz Ganowicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 208

Poz. 4300

 20078 

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXV/286/IV/2003
Rady Miasta Poznania
z dnia 16 grudnia 2003 r.

WYKAZ INKASENTÓW PODATKU OD POSIADANIA PSÓW NA TERENIE MIASTA POZNANIA
1. Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. ul. Rybaki 18A.
2. Spó³dzielnia Mieszkaniowa Grunwald ul. Grunwaldzka 21.
3. Spó³dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-W³asnociowa
Osiedle M³odych os. Piastowskie 16.
4. Spó³dzielnia Mieszkaniowa im. H. Cegielskiego ul. Langiewicza 23.
5. Uniwersytecka Spó³dzielnia Mieszkaniowa Ró¿any
Potok ul. Drewsa 3.
6. Us³ugi Komunalne ul. S³owackiego 43.
7. Dêbiecka Spó³dzielnia Mieszkaniowa ul. Racjonalizatorów
3.
8. Spó³dzielnia Mieszkaniowa Dêbina os. Dêbina pawilon
12.
9. Wojskowe Zak³ady Motoryzacyjne nr 5 ul. D¹browskiego
262/280.
10. Poznañskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Spó³ka z o.o. ul. w. Marcin 58/64.
11. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddzia³ Terenowy
ul. Dojazd 30.

13. Spó³dzielnia Mieszkaniowa Laris ul. Ch³apowskiego 7/3.
14. Aldona Archanio³owicz, os. W. £okietka 11/5.
15. Alicja Baranowska, ul. Sarmacka 165.
16. Augustyn Che³kowski, os. B. mia³ego 36/124.
17. El¿bieta Cwalina, os. J. III Sobieskiego 5/5.
18. Barbara Glapka, ul. Szarotkowa 70.
19. Ma³gorzata Jab³ecka, ul. D¹browskiego 18/1.
20. Marcin Kowalczyk, ul. ¯eglarska 5.
21. Bernard Kud³a, ul. Sypniewo 22/1.
22. Barbara Michalak, ul. Warszawska 82/156.
23. Anna Pi¹tkowska, os. Powstañców Warszawy 2 D/40.
24. Rafa³ Ratajczak, ul. Kocielna 7/1.
25. Alicja Rosiñska, os. B. Chrobrego 9/5.
26. Zbigniew Stafmiak, ul. Nagórskiego 15.
27. S³awa Zieliñska-Radzis³awska, ul. Galileusza 4 D/7.
28. Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie
rodowiska CZYSTY WIAT, ul. Grunwaldzka 269.

12. Spó³dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-W³asnociowa
Je¿yce ul. D¹browskiego 30A.
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