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3940
UCHWAŁA Nr XXX/278/2009 RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego oraz w sprawie określenia inkasa
Na podstawie art. 6 ust. 3 oraz art. 6 b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; zm. Dz.U.
z 2005 r. Nr 143 poz. 1199;Dz.U. Nr 191 z 2006
r., poz. 1412, Dz.U. Nr 245 z 2006 r., poz. 1775 i
Dz.U. Nr 249 z 2006 r., poz. 1825, Dz.U. Nr 109 z
2007 r., poz. 747, Dz.U. 116 z 2008 r. poz. 730,
Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1655 oraz Dz.U. Nr 56
poz. 458 z 2009 r.) Rada Miejska Gminy Stęszew
uchwala, co następuje:
§1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2009 roku ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
dnia 19 października 2009 roku w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z 2009 r. Nr 68, poz. 886) obniża
się z kwoty 34,10 zł. za 1 q do kwoty - 27,28 zł.

Gminy Stęszew
3. Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych
w drodze inkasa.
Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości
3% od zebranych kwot.
4. Termin rozliczenia zebranych kwot – w terminie 3 dni od ustalonego terminu płatności
§3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy
Stęszew Nr XXI/208/2008 z dnia 30 października
2008 roku.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§2.1. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych
odbywa się w czterech ratach ustalonych w decyzji
wymiarowej.
2. Podatek płatny jest na konto Urzędu Miejskiego

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
(-) inż. Mirosław Potrawiak

3941
UCHWAŁA Nr XXX/279/2009 RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zmiany: Dz.U. z 2005
r. Nr 143, poz. 1199; Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr
249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, Dz.U. z 2008
r. Nr 93 poz. 585 i Nr 116 poz. 730 z 2008 r. ,
Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 i Nr 223, poz. 1463
z 2009 r. ) Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala,
co następuje:
§1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pow. 3,5 tony i poniżej 12 ton
a) pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 572,00
zł
b) pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie - 728,00 zł
c) pow. 9 ton do poniżej 12 ton - 936,00 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 podatku
określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów
a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1.352,00 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 - w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

