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4167
UCHWAŁA Nr XXXV/270/09 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia 5 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia 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 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz.
844 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zmianami)
Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:
§1. Ustala 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
1m² powierzchni, - 0,77 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 1m² powierzchni. - 0,26 zł.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej,
- 0,65 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej, - 18,36 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m² powierzchni
użytkowej, - 9,47 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 1m² powierzchni użytkowej. - 5,20 zł.
3) od budowli - 2% ich wartości
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Bojanowa.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru
podatku w 2010 roku.
Przewodniczący Rady
(-) Stanisław Tomiczak

4168
UCHWAŁA Nr XXXV/271/09 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia 5 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 121, poz.
844 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 68, poz. 449 ze
zm.) Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:
§1. Wysokość rocznych stawek podatku od środ-

ków transportowych wynosi:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 520,00 zł.
2) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 720,00 zł.
3) powyżej 9 t i poniżej 12 t – 820,00 zł.
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t (czyli
od 12 t), stawki podatku określone są w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t – 1.000,00 zł.
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4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 t do
poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego – 860,00 zł.
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. od autobusów do mniej niż 30 miejsc do siedzenia – 960,00 zł.
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8. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia
równej lub wyższej niż 30 – 1.360,00 zł.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.
§3. Traci moc uchwała Nr XXV/187/08 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 10 listopada 2008 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§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
(-) Stanisław Tomiczak

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XXXV/271/09
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 5 listopada 2009 r.
STAWKI PODATKOWE POJAZDÓW OKREŚLONYCH W §1 UST. 2 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa
cađkowita (w tonach)
Nie mniej niľ

Mniej niľ

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w zđotych)
Oħ jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
lub zawieszeniem uznanym za
równowaľne
Stawka podatku (w zđ.)
Stawka podatku (w zđ.)
DWIE OSIE
1.350
1.456
1.456
1.556
1.556
1.658
1.658
1.760
TRZY OSIE
1.590
1.690
1.640
1.746
1.690
1.796
1.746
1.846
1.796
1.896
1.846
1.950
CZTERY OSIE I WIùCEJ
1.896
2.000
1.950
2.050
2.000
2.100
2.050
2.500
2.206
2.500
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Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XXXV/271/09
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 5 listopada 2009 r.
STAWKI PODATKOWE POJAZDÓW OKREŚLONYCH W §1 UST. 4 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa
cađkowita zespođu pojazdów:
ciægnik siodđowy + naczepa,
ciægnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niľ

Mniej niľ

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w zđotych)
Oħ jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
lub zawieszeniem uznanym za
równowaľne
Stawka podatku(w zđ.)
Stawka podatku(w zđ.)
DWIE OSIE
1.538
1.590
1.590
1.640
1.640
1.690
1.796
1.960
TRZY OSIE
1.746
1.846
2.150
2.577
Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXXV/271/09
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 5 listopada 2009 r.

STAWKI PODATKOWE POJAZDÓW OKREŚLONYCH W §1 UST. 6 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa
cađkowita zespođu pojazdów:
naczepa/ przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Nie mniej niľ

Mniej niľ

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w zđotych)
Oħ jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
lub zawieszeniem uznanym za
równowaľne
Stawka podatku (w zđ.)
Stawka podatku(w zđ.)
JEDNA OĦ
920
976
1.026
1.076
1.128
1.180
DWIE OSIE
1.230
1.280
1.336
1.386
1.386
1.436
1.538
1.746
TRZY OSIE
1.386
1.436
1.640
1.690

