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UCHWAŁA Nr XXXIII/286/2009 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/331/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 listopada
2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z
późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co następuje:
§1. W uchwale Nr XXXIII/331/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 listopada 2005 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zmienionej uchwałą Nr XXXV/363/2006 Rady
Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 15 marca 2006 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. §1 uchwały otrzymuje nowe następujące
brzmienie: „Zwalnia się z podatku od nieruchomości

grunty i budynki zajęte pod: biblioteki, sale wiejskie,
świetlice, obiekty sportowe, domy kultury, muzea,
hale widowiskowo – sportowe, z wyjątkiem części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
oraz budowle kanalizacji sanitarnej wykorzystywane do zbiorowego odbioru ścieków komunalnych.”
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Gerard Tomiak
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UCHWAŁA Nr XXXIII/287/2009 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z
późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:
§1.1. Ilekroć w uchwale użyto skrótu „DMC” rozumie się przez to „dopuszczalną masę całkowitą”.
2. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujące na terenie
Gminy Rakoniewice:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o DMC:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 589,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 777,00
zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 945,00 zł
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o DMC równej lub wyższej niż 12
ton w zależności od liczby osi, DMC pojazdu

3)

4)

5)

6)

i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o DMC zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 911,00 zł;
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, DMC pojazdu, zawieszenia według stawek
określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały;
od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
DMC od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
- 334,00 zł
od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego), które łącznie z pojazdem sil-

