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4192
UCHWAŁA Nr XXIII/265/09 RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Kamionka
Na podstawie art. 35 i art. 48 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
Rada Gminy w Lubaszu uchwala, co następuje
§1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 statutu sołectwa Kamionka uchwalonego przez Radę
Gminy w Lubaszu uchwałą Nr XXV/303/01 z dnia
27 grudnia 2001 w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Lubasz poprzez przekazanie wsi
Kamionka w użytkowanie działkę 77/4 stanowiącą
tereny różne.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubasz.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 –
stu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Bogusław Dymek

4193
UCHWAŁA Nr XXXV/342/2009 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie 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 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr
220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z
2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223,
poz. 1463, oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), Rada
Miejska w Ujściu uchwala, co następuje:
§1. Określa się wysokość stawek podatku od

środków transportowych zgodnie z załącznikiem Nr
1 do niniejszej uchwały.
§2. Z dniem 31 grudnia 2009 roku traci moc
uchwała Nr XIII/122/07 Rady Miejskiej w Ujściu z
dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie określenia
stawek podatku od środków transportowych (Dz.
Urz. Woj. Wlkp. Nr 197, poz. 4472)
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujścia.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od
roku podatkowego 2010.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ujściu
(-) inż. Jerzy Koźma
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/342/09
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 13 listopada 2009 r.
I. OKREŚLA SIĘ WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 420,00 zł

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

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

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 470,00 zł
3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 640,00 zł
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12
ton:

Stawka podatku (w zđotych)

Oħ jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
mniej niľ
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równowaľne
o liczbie osi dwie
13
480,00 zđ
14
490,00 zđ
15
490,00 zđ
570,00 zđ
o liczbie osi trzy
17
220,00 zđ
19
1.000,00 zđ
21
1.000,00 zđ
23
1.040,00 zđ
25
1.040,00 zđ
1.100,00 zđ
o liczbie osi cztery i wiúcej
25
680,00 zđ
27
900,00 zđ
29
1.100,00 zđ
31
1.680,00 zđ
1.700,00 zđ

3. od ciągników siodłowych lub balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 450,00 zł
2) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 470,00 zł

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

990,00
1.000,00
1.000,00
1.270,00

zđ
zđ
zđ
zđ

450,00
1.100,00
1.110,00
1.470,00
1.600,00
1.620,00

zđ
zđ
zđ
zđ
zđ
zđ

920,00
1.350,00
1.680,00
2.480,00
2.480,00

zđ
zđ
zđ
zđ
zđ

3) od 9 ton i poniżej 12 ton - 640,00 zł
4. od ciągników siodłowych lub balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
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Liczba osi i dopuszczalna masa cađkowita
zespođu pojazdów: ciægnik siodđowy +
naczepa, ciægnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niľ

12
18
25
31
12
40

Liczba osi i dopuszczalna masa cađkowita
zespođu pojazdów: przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

12
18
25
12
28
33
38
12
38

Stawka podatku (w zđotych)

Oħ jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
mniej niľ
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równowaľne
o liczbie osi dwie
18
270,00 zđ
25
690,00 zđ
31
790,00 zđ
1.440,00 zđ
o liczbie osi trzy i wiúcej
40
1.290,00 zđ
1.760,00 zđ

5. od przyczep lub 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:
1) od 7 ton i poniżej 12 ton - 204,00 zł

nie mniej niľ

Poz. 4193

580,00
720,00
930,00
1.960,00

zđ
zđ
zđ
zđ

1.760,00 zđ
2.580,00 zđ

6. od przyczep lub 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:

Stawka podatku (w zđotych)

Oħ jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
mniej niľ
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równowaľne
o liczbie osi jedna
18
160,00 zđ
25
320,00 zđ
340,00 zđ
o liczbie osi dwie
28
220,00 zđ
33
680,00 zđ
38
1.060,00 zđ
1.190,00 zđ
o liczbie osi trzy i wiúcej
38
700,00 zđ
960,00 zđ

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:

Inny system
zawieszenia osi
jezdnych

Inny system
zawieszenia osi
jezdnych

195,00 zđ
340,00 zđ
580,00 zđ
330,00
860,00
1.310,00
1.720,00

zđ
zđ
zđ
zđ

960,00 zđ
1.300,00 zđ

1) mniejszej niż 30 miejsc - 580,00 zł
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.320,00 zł

