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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI/270/2009
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 4/6 położonej w m. Rakoniewice
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W M. RAKONIEWICE.
Rada Miejska w Rakoniewicach rozstrzyga co następuje:
Na podstawie oświadczenia burmistrza Rakoniewic o braku uwag do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, wyłożonego do
publicznego wglądu, wraz z prognozą wpływu ustaleń planu na środowisko - nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

4272
UCHWAŁA Nr XXIX/163/09 RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE
z dnia 14 października 2009 r.
w sprawie: zasad dotyczących wyrażenia zgody na wydzierżawianie oraz wynajmowanie wchodzących w
skład gminnego zasobu nieruchomości użytkowanych na cele rolnicze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co
następuje:

ruchomość, zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki nieruchomościami.

§1. Wyraża się zgodę na wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości użytkowanych na cele
rolnicze, stanowiących własność Gminy Miejska
Górka stronie dotychczasowej umowy dzierżawy
lub najmu, w przypadku, gdy po umowie zawartej
na czas oznaczony do lat 3, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nie-

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Burmistrzowi Miejskiej Górki.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Zdzisław Goliński

4273
UCHWAŁA Nr XXVII/190/2009 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 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. 10 ust. 1 i 2
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 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009
roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych

Bez urzædzeē sđuľæcych ograniczeniu emisji
spalin
520,00 zđ

podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M.P. z
2009 r Nr 52, poz. 742) Rada Gminy Włoszakowice
uchwala co następuje:
§1. Wysokość podatku od środków transportowych na terenie Gminy Włoszakowice wynosi rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5
t włącznie:

Z urzædzeniami sđuľæcymi ograniczeniu emisji
spalin
420,00 zđ
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2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t
włącznie:

Bez urzædzeē sđuľæcych ograniczeniu emisji
spalin

Z urzædzeniami sđuľæcymi ograniczeniu emisji
spalin

930,00 zđ

850,00 zđ

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t i poniżej
12 t:

Bez urzædzeē sđuľæcych ograniczeniu emisji
spalin

Z urzædzeniami sđuľæcymi ograniczeniu emisji
spalin

1.030,00 zđ

920,00 zđ

4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej
niż 12 t:

Dopuszczalna masa cađkowita
pojazdu

Zawieszenie pneumatyczne
lub równowaľne z
pneumatycznym

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

2 osie
Nie mniej niľ

Mniej niľ

12 t

13 t

850,00 zđ

920,00 zđ

13 t

14 t

950, 00 zđ

1.020,00 zđ

14 t

15 t

1.050,00 zđ

1.170,00 zđ

15 t

Powyľej 15 t

1.150,00 zđ

1.270,00 zđ

3 osie
12 t

17 t

950,00 zđ

1.070,00 zđ

17 t

19 t

1.000,00 zđ

1.170,00 zđ

19 t

21 t

1.020,00 zđ

1.270,00 zđ

21 t

23 t

1.100,00 zđ

1.370,00 zđ

23 t

25 t

1.150,00 zđ

1.600,00 zđ

25 t

Powyľej 25 t

1.250,00 zđ

1.600,00 zđ

4 osie i wiúcej
12 t

25 t

1.050,00 zđ

1.270,00 zđ

25 t

27 t

1.150,00 zđ

1.370,00 zđ

27 t

29 t

1.250,00 zđ

1.700,00 zđ

29 t

31 t

1.680,00 zđ

2.500,00 zđ

31 t

Powyľej 31 t

1.850,00 zđ

2.500,00 zđ
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5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub

Bez urzædzeē sđuľæcych ograniczeniu emisji
spalin

Poz. 4273

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t:

Z urzædzeniami sđuľæcymi ograniczeniu emisji
spalin

1.000,00 zđ

930,00 zđ

6) 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:

2 osie
Dopuszczalna masa cađkowita
zespođu pojazdów

Zawieszenie pneumatyczne lub
równowaľne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Nie mniej niľ

Mniej niľ

12 t

18 t

1.150,00 zđ

1.160,00 zđ

18 t

25 t

1.200,00 zđ

1.260,00 zđ

25 t

31 t

1.250,00 zđ

1.460,00 zđ

31 t

Powyľej 31 t

1.450,00 zđ

1.960,00 zđ

3 osie i wiúcej
Dopuszczalna masa cađkowita
zespođu pojazdu

Zawieszenie pneumatyczne lub
równowaľne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

12 t

40 t

1.460,00 zđ

1.750,00 zđ

40 t

Powyľej 40 t

1.750,00 zđ

2.600,00 zđ

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12t, z wyjątkiem zwią-

Bez urzædzeē sđuľæcych ograniczeniu emisji
spalin

zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Z urzædzeniami sđuľæcymi ograniczeniu emisji
spalin

660,00 zđ
8) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą

600,00 zđ
niż 12t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1 oħ
Zawieszenie pneumatyczne lub
równowaľne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Nie mniej niľ

Mniej niľ

12 t

18 t

640,00 zđ

700,00 zđ

18 t

25 t

690,00 zđ

750,00 zđ

25 t

Powyľej 25 t

740,00 zđ

850,00 zđ

2 osie
Nie mniej niľ

Mniej niľ

12 t

28 t

Zawieszenie pneumatyczne lub
równowaľne
740,00 zđ

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
800,00 zđ

Nie mniej niľ

Mniej niľ

12 t

18 t
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jezdnych
640,00 zđ

700,00 zđ

690,00 zđ

750,00 zđ

740,00 zđ

850,00 zđ

Poz. 2473

2 osie
Zawieszenie pneumatyczne lub
równowaľne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Nie mniej niľ

Mniej niľ

12 t

28 t

740,00 zđ

800,00 zđ

28 t

33 t

790,00 zđ

860,00 zđ

33 t

38 t

860,00 zđ

1.320,00 zđ

38 t

Powyľej 38 t

1.200,00 zđ

1.720,00 zđ

3 osie i wiúcej
Zawieszenie pneumatyczne lub
równowaľne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Nie mniej niľ

Mniej niľ

12 t

38 t

1.250,00 zđ

1.360,00 zđ

38 t

Powyľej 38 t

1.350,00 zđ

1.460,00 zđ

9) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia
mniejszej niż 30 miejsc:

Bez urzædzeē sđuľæcych ograniczeniu emisji
spalin
1.370,00 zđ

Z urzædzeniami sđuľæcymi ograniczeniu emisji
spalin
1.060,00 zđ

10) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia
równej lub wyższej niż 30 miejsc:

Bez urzædzeē sđuľæcych ograniczeniu emisji
spalin
1.570,00 zđ
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Włoszakowice.
§3. Traci moc uchwała Nr XX/139/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 listopada 2008 roku.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni

Z urzædzeniami sđuľæcymi ograniczeniu emisji
spalin
1.370,00 zđ
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

