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3796
UCHWAŁA Nr XXVI/190/2009 RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA
z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie 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 opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 ze zmianam) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1 m2 powierzchni 0,62 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni 4,04 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,14 zł
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,52 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni
użytkowej 17,73 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni
użytkowej 9,17 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej
4,16 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,45 zł
3. od budowli - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust, 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Święciechowa.
§3. Traci moc uchwała Nr XVIII/129/2008 Rady
Gminy Swięciechowa z dnia 21 października 2008
r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 246, poz. 4359).
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Jan Dutka

3797
UCHWAŁA Nr XXXIX/274/2009 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:
§1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) a) od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,65 zł.
b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni 4,04 zł.
c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
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ku publicznego od 1 m2 powierzchni 0, 18 zł.
2) od budynków lub ich części
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,60 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 18,00 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej 8,73 zł.
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,16 zł.
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego oraz organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,90 zł.
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3) od budowli 2% - ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§2. Traci moc Uchwała nr XXVII/187/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie
określenia stawek w podatku od nieruchomości.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania z
mocą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
(-) Stefan Szmania
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UCHWAŁA Nr XXXIX/275/2009 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) w
związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada
Miejska Rydzyna uchwala co następuje:
§1. Ustala się następujące stawki w podatku od
środków transportowych obowiązujące na terenie
Gminy Rydzyna:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
- powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 663,00 zł.
- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
735,00 zł.
- powyżej 9 t a poniżej 12 t
774,00 zł.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe określa załącznik nr 1 do mniejszej uchwały.
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- od 3,5 t do poniżej 12 t
1.550,00 zł.
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki podatkowe określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego: 277,00 zł.
6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego - stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Od autobusu wyprodukowanego do liczbie
miejsc do siedzenia:
- mniej niż 30 miejsc
277,00 zł.
- równej lub wyższej niż 30 miejsc 444,00 zł.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§4. Tracą moc Uchwała Nr XXVII/188/2008 Rady
Miejskiej Rydzyna z dnia 12 listopada 2008 roku
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania z
mocą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
(-) Stefan Szmania

