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jące zmiany:
1) w §4 w tirecie pierwszym wykreśla się wyrazy
„socjalno-bytowych,”
2) w §5 w ust. 1:
a) tiret l otrzymuje brzmienie
„utrzymania, konserwacji i remontu wiejskich
obiektów kulturalnych i sportowych”,
b) wykreśla się tiret trzeci
3) wykreśla się §24 tiret 9
4) w §25 w tirecie 1 wykreśla się zdanie drugie
5) §27 otrzymuje brzmienie
„W ramach posiadanych środków finansowych
sołectwo pokrywa koszty związane z:
- utrzymaniem świetlic wiejskich,
- oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem sołectwa.”
12. W statucie Sołectwa Ryżyn stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały Nr IX/59/03 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 10 czerwca 2003 r.
w sprawie określenia statutów sołectw na terenie
gminy Chrzypsko Wielkie wprowadza się następujące zmiany:
1) w §4 w tirecie pierwszym wykreśla się wyrazy
„socjalno-bytowych,”
2) w §5 w ust. 1:
a) tiret 1 otrzymuje brzmienie
„utrzymania, konserwacji i remontu wiejskich
obiektów kulturalnych i sportowych”,
b) wykreśla się tiret trzeci
3) wykreśla się §24 tiret 9
4) w §25 w tirecie 1 wykreśla się zdanie drugie
5) §27 otrzymuje brzmienie
„W ramach posiadanych środków finansowych
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sołectwo pokrywa koszty związane z:
- utrzymaniem świetlic wiejskich,
- oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem sołectwa.”
13. W statucie Sołectwa Śródka-Strzyżmin stanowiącego załącznik nr 13 do uchwały Nr IX/59/03
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 10 czerwca
2003 r. w sprawie określenia statutów sołectw na
terenie gminy Chrzypsko Wielkie wprowadza się następujące zmiany:
1) w §4 w tirecie pierwszym wykreśla się wyrazy
„socjalno-bytowych,”
2) w §5 w ust. 1:
a) tiret 1 otrzymuje brzmienie
„utrzymania, konserwacji i remontu wiejskich
obiektów kulturalnych i sportowych”,
b) wkreśla się tiret trzeci
3) wykreśla się §24 tiret 9
4) w §25 w tirecie 1 wykreśla się zdanie drugie
5) §27 otrzymuje brzmienie
„W ramach posiadanych środków finansowych
sołectwo pokrywa koszty związane z:
- utrzymaniem świetlic wiejskich,
- oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem sołectwa.”
§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr inż. Tomasz Jurgowiak

4163
UCHWAŁA Nr XLII/351/2009 RADY MIEJSKIEJ W KROBI
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.
1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142,
poz. 1591; z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 121 poz. 844; z późn.
zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2007 r.
Dz.U. Nr 68, poz. 449; z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości w skali rocznej w wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifi-

kowania w ewidencji gruntów i budynków od
1 m2 powierzchni - 0,53 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha
powierzchni - 3,37 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,16 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 - 15,09 zł
- od 1 m2 powierzchni użytkowej
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c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 8,09 zł
- od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,11 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,47 zł
3) od budowli - 2% ich wartości.
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wi Krobi.
§3. Traci moc uchwała Nr XXVII/227/2008 Rady
Miejskiej w Krobi z dnia 30 października 2008 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Krobi
(-) Zbigniew Polowczyk

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo4164
UCHWAŁA Nr XLII/352/2009 RADY MIEJSKIEJ W KROBI
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 121, poz. 844; z późn. zm.)
i art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z późn
zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2007 r.
Dz.U. Nr 68, poz. 449; z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§1.1. Określa się stawki roczne podatku od środków transportowych dla środków transportowych
wyprodukowanych przed rokiem 2000 w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 510,00 zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 609,00
zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 876,00 zł;
2) od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 937,00
zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.107,00 zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.362,00
zł;
3) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

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) - 292,00 zł;
4) od autobusów o których mowa w art. 8 pkt
7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.362,00 zł;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.722,00
zł;
2. Określa się stawki roczne podatku od środków
transportowych dla środków transportowych wyprodukowanych w 2000 roku i nowszych w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 438,00 zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 486,00
zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 730,00 zł;
2) od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 767,00
zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 937,00
zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.192,00
zł;
3) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

