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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

4287
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-
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nikowym posiadają DMC równą lub wyższą niż
12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt
7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w
zależności od ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 20 miejsc - 1.000,00 zł
b) od 20 miejsc do 29 miejsc włącznie - 1.333,00 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.444,00 zł

§3. Traci moc uchwała Nr XXII/191/2008 Rady
Miejskiej Gminy w Rakoniewicach z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

Przewodniczący Rady
(-) Gerard Tomiak

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż
z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/287/2009
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 12 listopada 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 2 USTAWY
(samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton)

Liczba osi i dopuszczalna masa cađkowita (w
tonach)

Nie mniej niľ

Mniej niľ

Stawka podatku (w zđotych)
Oħ jezdna (osie
jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równowaľne

Inny system
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12

13

1.111

1.222

13

14

1.167

1.278

14

15

1.222

1.333

1.278

1.395

15
Trzy osie
12

17

1.111

1.222

17

19

1.167

1.278

19

21

1.278

1.390

21

23

1.310

1.421

23

25

1.333

1.752

1.390

1.752

25
Cztery osie i wiúcej
12

25

1.556

1.666

25

27

1.612

1.722

27

29

1.666

1.838

29

31

1.838

2.724

1.838

2.724

31
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/287/2009
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia12 listopada 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 4 USTAWY
(ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton)

Liczba osi i dopuszczalna masa Cađkowita
zespođu pojazdów: ciægnik siodđowy +
naczepa; ciægnik balastowy + przyczepa (w
tonach)

Nie mniej niľ

Mniej niľ

Stawka podatku (w zđotych)
Oħ jezdna (osie
jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równowaľne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12

18

777

889

18

25

889

1.000

25

31

1.111

1.222

1.570

2.153

1.556

1.916

1.916

2.782

31
Trzy osie i wiúcej
12
40

40
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/287/2009
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 12 listopada 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 6 USTAWY
(przyczepy i naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton)

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

Nie mniej niľ

Mniej niľ

Stawka podatku (w zđotych)
Oħ jezdna (osie
jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równowaľne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Jedna oħ
12

18

556

667

18

25

667

777

722

833

25
Dwie osie
12

28

667

777

28

33

833

945

33

38

1.111

1.444

1.333

1.889

833

1.049

1.049

1.423

38
Trzy osie i wiúcej
12
38

38

