DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznañ, dnia 16 grudnia 2005 r.

Nr 190

TREÆ
Poz.:
UCHWA£Y RAD GMIN
5219  nr XXV/159/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci i okrelenia wzorów formularzy ...................................................................

19789

5220  nr XXV/160/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawki
podatku od posiadania psów oraz terminów p³atnoci .........................................................................................

19795

5221  nr XXXV/207/2005 Rady Gminy Baranów z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie stawek podatku od
nieruchomoci na 2006 rok ........................................................................................................................................

19796

5222  nr XXXV/208/2005 Rady Gminy Baranów z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie okrelenia wysokoci
rocznych stawek podatku od rodków transportowych .........................................................................................

19797

5223  nr XXIV/155/2005 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zwolnieñ w podatku
od nieruchomoci ........................................................................................................................................................

19799

5224  nr XXXVII/428/05 Rady Miejskiej Kociana z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie okrelenia wysokoci
rocznych stawek podatku od rodków transportowych na terenie miasta Kociana ........................................

19800

5225  nr XXXVII/429/05 Rady Miejskiej Kociana z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie podatku od
nieruchomoci ..............................................................................................................................................................

19803

5226  nr XXXVII/430/05 Rady Miejskiej Kociana z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku
od posiadania psów, terminów p³atnoci i sposobu jego poboru .......................................................................

19804

5227  nr XXXVII/431/05 Rady Miejskiej Kociana z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zasad ustalania i poboru
oraz terminów p³atnoci i wysokoci stawek op³aty targowej na terenie miasta Kociana ............................

19805

5228  nr XXV/176/2005 Rady Gminy wiêciechowa z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie podatku od rodków
transportowych .............................................................................................................................................................

19806

5229  nr XXV/180/2005 Rady Gminy wiêciechowa z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wzorów
formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego .......................................

19809

5230  nr XXV/181/2005 Rady Gminy wiêciechowa z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wzorów
formularzy deklaracji na podatek od nieruchomoci oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomoci ..

19817

5231  nr XXV/182/2005 Rady Gminy wiêciechowa z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wzorów
formularzy deklaracji na podatek leny oraz informacji w sprawie podatku lenego .......................................

19824

5232  nr XXXIII/330/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomoci .........................................................................................................................................

19829

5233  nr XXXIII/331/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie zwolnienia od
podatku od nieruchomoci .........................................................................................................................................

19830

5234  nr XXXIII/332/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia
wysokoci rocznej stawki podatku od posiadania psów .......................................................................................

19830

5235  nr XXXIII/333/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek
op³aty targowej ............................................................................................................................................................

19831

5236  nr XXXIII/334/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwa³y
nr XIV/142/2003 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 4 grudnia 2003 roku dotycz¹cej ustalenia stawek
podatku od rodków transportowych. ......................................................................................................................

19832

5237  nr XXXIII/174/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie okrelenia wzorów formularzy
niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego ...........

19832

5238  nr XXXIII/175/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek
podatku od nieruchomoci na 2006 rok, zwolnieñ z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa .

19845

5239  nr XXXIII/177/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów,
zwolnieñ z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa .........................................................................

19847

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190

— 19788 —

5240  nr XXXIII/179/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe .....................................................................................................................................................

19847

5241  nr XXXV/207/05 Rady Gminy ¯elazków z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawki
podatku od posiadania psów na 2006 rok na terenie Gminy ¯elazków, terminu p³atnoci oraz sposobu jego
poboru ...........................................................................................................................................................................

19848

5242  nr XXXV/209/05 Rady Gminy ¯elazków z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie wysokoci stawek podatku
od nieruchomoci na 2006 rok oraz zwolnieñ z tego podatku .............................................................................

19848

5243  nr XXXVI/238/05 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomoci .........................................................................................................................................

19849

5244  nr XXXVI/239/05 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokoci
stawki, terminu p³atnoci, zwolnieñ oraz sposobu poboru podatku od posiadania psów ...............................

19850

5245  nr XXXVI/240/05 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawki op³aty
targowej i sposobu jej pobierania .............................................................................................................................

19851

5246  nr XXXVI/241/05 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Uchwa³y
nr II/23/02 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie okrelenia deklaracji
podatkowych oraz informacji podatkowych .............................................................................................................

19852

5247  nr XXXVI/242/05 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie okrelenia wysokoci
rocznych stawek podatku od rodków transportowych .........................................................................................

19861

5248  nr XLV/234/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu okrelaj¹cego
wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw na 2006 rok ................................................................................................................................................

19864

5249  nr XLV/235/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie okrelenia wysokoci
i szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania nauczycielom dodatku mieszkaniowego na terenie Miasta
i Gminy Buk na 2006 rok ...........................................................................................................................................

19868

5250  nr XLV/239/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie okrelenia na terenie miasta
i gminy Buk wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na rok 2006 oraz poboru tego podatku ............

19869

5251  nr XLV/240/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia na terenie
miasta i gminy Buk zwolnieñ w podatku od nieruchomoci w 2006 roku .........................................................

19870

5252  nr XLV/241/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwa³y nr XXXI/
168/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalania wzorów formularzy
podatkowych niezbêdnych do wymiaru i poboru podatków ................................................................................

19871

5253  nr XLV/242/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie okrelenia wysokoci stawki
podatku od posiadania psów na rok 2006 oraz poboru tego podatku ...............................................................

19881

5254  nr XLV/243/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie op³aty targowej w roku
2006 oraz poboru tej op³aty .......................................................................................................................................

19881

5255  nr XLV/244/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie op³aty administracyjnej
na 2006 rok za sporz¹dzenie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk ......

19882

5256  nr XXXII/309/2005 Rady Miejskiej w Chodzie¿y z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od rodków
transportowych .............................................................................................................................................................

19883

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190

Poz. 5219

— 19789 —

5219
UCHWA£A Nr XXV/159/05 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN
z dnia 18 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i okrelenia wzorów formularzy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.: 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 116 poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, ze zm.: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880
i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 130, poz.
1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419),
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 padziernika
2005 r. w sprawie wysokoci górnych stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 856), Rada
Miasta i Gminy Szamocin uchwala co nastêpuje:

ci:

§1. Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomo-

1) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,56 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,30 z³ od
1m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,58 z³. od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,71 z³.
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  5,90 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
f) gospodarczych nie zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  3,80 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

2) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,66 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych  3,61 z³. od 1 ha powierzchni
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacjê po¿ytku publicznego  0,18 z³ od 1 m2
powierzchni,
3) od budowli - % ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych
a) ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej wody
i ciep³a 1% wartoci
b) ruroci¹gów i przewodów sieci s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków  1% wartoci
c) pozosta³ych  2% wartoci
§2. Okrela siê wzory formularzy:
1) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomoci  za³¹cznik
nr 1 do uchwa³y,
2) IN-1 Informacja o nieruchomociach i obiektach budowlanych  za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin.
§4. Traci moc Uchwa³a Nr XVIII/120/04 Rady Miasta
i Gminy w Szamocinie z dnia 26.11.2004 r. o okreleniu
stawek podatku od nieruchomoci i wzorów formularzy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamocin
() in¿. Ernst Kolander
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5220
UCHWA£A Nr XXV/160/05 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN
z dnia 18 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz terminów p³atnoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.: 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 116 poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 14 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r Nr 9 poz. 84, ze zm.: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880
i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 130, poz.
1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419),
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 padziernika
2005 r. w sprawie wysokoci górnych stawek kwotowych w
podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 856), Rada
Miasta i Gminy Szamocin uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania
psów w wysokoci 20,00 z³.

2. Podatek pobiera siê w po³owie rocznej stawki, je¿eli
osoba posiadaj¹ca psa wesz³a w jego posiadanie po dniu 30
czerwca roku podatkowego.
3. Podatek od posiadania psów p³atny jest bez wezwania,
w terminie do dnia 15 wrzenia ka¿dego roku lub, je¿eli
wejcie w posiadanie psa nast¹pi³o po tym terminie  w ci¹gu
dwóch tygodni od wejcia w posiadanie psa.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin.
§3. Traci moc uchwa³a Rady Miasta i Gminy Szamocin Nr
XI/68/2003 z dnia 11.12.2003 r. o ustaleniu wysokoci podatku
od posiadania psów, terminów i sposobu jego pobierania.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamocin
() in¿. Ernst Kolander
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Województwa Wielkopolskiego Nr 190

Poz. 5221

— 19796 —

5221
UCHWA£A Nr XXXV/207/2005 RADY GMINY BARANÓW
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5, ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze
zmianami) Rada Gminy Baranów uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci na 2006 rok, wynikaj¹cych z art. 5 ust. 1 w/w ustawy:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,58 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych  3,61 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,16 z³ od 1 m2
powierzchni,
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - 0,49 z³ od m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych

na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  17,43 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  4,30 z³ od 1 m2 powierzchni,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,71 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 4,43 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. 1. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i og³oszeniu na terenie gminy we wsiach so³eckich na tablicach og³oszeñ.
2. Wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1.01.2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Anna Brust
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5222
UCHWA£A Nr XXXV/208/2005 RADY GMINY BARANÓW
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t. j. Dz.U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. ze zmianami) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

5) Od przyczepy lub naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 5,
które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê
ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego - 534,00 z³.
6) Od przyczepy lub naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 6
które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, stawki
podatku okrelone s¹ w za³¹czniku Nr 3 do niniejszej
uchwa³y.

§1. Uchwala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w wysokoci:
1) Od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art. 8
w pkt 1, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej
pojazdu:
a) równej lub wy¿szej od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie 480,00 z³,

7) Od autobusu, w zale¿noci od iloci miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc -

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 646,00 z³,

860,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton - 860,00 z³.

1.076,00 z³

§2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.

2) Od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art. 8 pkt
2, o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿
12 ton stawki podatku okrelone s¹ w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

§3. Traci moc uchwa³a Nr XXV/125 z dnia 17 listopada
2004 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
§4. 1. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i og³oszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjêty.

3) Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 3, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton - 964,00 z³.

2. Wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹cych od dnia 1.01.2006 r.

4) Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 4, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, stawki
podatku okrelone s¹ w za³¹czniku nr 2 do niniejszej
uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Anna Brust
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXV/208/2005
Rady Gminy w Baranowie
z dnia 23 listopada 2005 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1, PKT 2 UCHWA£Y
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/208/2005
Rady Gminy Baranów
z dnia 23 listopada 2005 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 PKT 4 UCHWA£Y
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXV/208/2005
Rady Gminy w Baranowie
z dnia 23 listopada 2005 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 6 UCHWA£Y
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5223
UCHWA£A Nr XXIV/155/2005 RADY GMINY MIEDZICHOWO
z dnia 23 listopada 2005 roku
w sprawie Zwolnieñ w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 9
poz. 84 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Miedzichowo
uchwala co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki na
potrzeby ochrony przeciwpo¿arowej.

§2. Traci moc uchwa³a Nr IX/56/2003 Rady Gminy
w Miedzichowie z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie
zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Miedzichowo
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, i ma zastosowanie do podatku od 1 stycznia 2006
roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Krzysztof Górny
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5224
UCHWA£A Nr XXXVII/428/05 RADY MIEJSKIEJ KOCIANA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na terenie miasta Kociana
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 ze zmianami: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683;
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880
i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz.
1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) Rada Miejska
Kociana uchwala, co nastêpuje:
§1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
1. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie, wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji
pojazdu:
1) do 1995 r. w³¹cznie -

590,00 z³

2) od 1996 r. -

560,00 z³

1.a)
od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1995 r. w³¹cznie -

600,00 z³

2) od 1996 r. -

570,00 z³

2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji
pojazdu
1) do 1995 r. w³¹cznie -

880,00 z³

2) od 1996 r. -

850,00 z³

2.a)
od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie, nie
wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:
1) do 1995 r. w³¹cznie -

890,00 z³

2) od 1996 r. -

860,00 z³

3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t do mniej ni¿ 12 t wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji
pojazdu:
1) do 1995 r. w³¹cznie 

1.100,00 z³

2) od 1996 r. -

1.050,00 z³

3.a)
od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t do mniej ni¿ 12 t nie

wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:
1) do 1995 r. w³¹cznie -

1.150,00 z³

2) od 1996 r. -

1.100,00 z³

4. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, stawki podatku okrelone
s¹ w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
5. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania w³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t do 8
t w³¹cznie, wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1995 r. w³¹cznie -

1.250,00 z³

2) od 1996 r. -

1.200,00 z³

5.a)
od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t do 8
t w³¹cznie, nie wyposa¿onego w katalizator spalin,
w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1995 r. w³¹cznie -

1.300,00 z³

2) od 1996 r. -

1.250,00 z³

5.b) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdów powy¿ej 8 t i poni¿ej 12
t, wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:
1) do 1995 r. w³¹cznie -

1.350,00 z³

2) od 1996 r. -

1.300,00 z³

5.c)
od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów powy¿ej 8 t
i poni¿ej 12 t, nie wyposa¿onego w katalizator spalin,
w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1995 r. w³¹cznie -

1.400,00 z³

2) od 1996 r. -

1.350,00 z³

6. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 t, stawki podatku okrelone s¹ w za³¹czniku
Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
7. od przyczep, naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t do 10 t
w³¹cznie, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190

Poz. 5224

— 19801 —

9.a) od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc, nie wyposa¿onych
w katalizator spalin w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:

ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noci od roku produkcji przyczepy i naczepy:
1) do 1995 r. w³¹cznie -

600,00 z³

2) od 1996 r. -

550,00 z³

7.a) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ powy¿ej
10 t do poni¿ej 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noci od roku produkcji przyczepy
i naczepy:
1) do 1995 r. w³¹cznie 

700,00 z³

2) od 1996 r. 

650,00 z³

2) od 1996 r. 

350,00 z³

2) od 1996 r. 

450,00 z³

1) do 1995 r. w³¹cznie 

1.100,00 z³

2) od 1996 r. 

1.050,00 z³

9.c) od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30,
nie wyposa¿onych w katalizator spalin, w zale¿noci od
roku produkcji pojazdu:
1) do 1995 r. w³¹cznie 

1.150,00 z³

2) od 1996 r. 

1.100,00 z³

§2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
Kociana.

8.a) od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc, wyposa¿onych
w katalizator spalin w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
400,00 z³

500,00 z³

9.b) od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30,
nie wyposa¿onych w katalizator spalin w zale¿noci od
roku produkcji pojazdu:

8. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego,
stawki podatku okrelone s¹ w za³¹czniku Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

1) do 1995 r. w³¹cznie 

1) do 1995 r. w³¹cznie 

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kociana
() mgr Bronis³aw Fr¹ckowiak

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y nr XXXVII/428/05
Rady Miejskiej Kociana
z dnia 24 listopada 2005 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W § L UST. 4 UCHWA£Y
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y nr XXXVII/428/05
z dnia 24 listopada 2005 r.
Rady Miejskiej Kociana

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 6 UCHWA£Y
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y nr XXXVII/428/05
z dnia 24 listopada 2005 r.
Rady Miejskiej Kociana

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 8 UCHWA£Y
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5225
UCHWA£A Nr XXXVII/429/05 RADY MIEJSKIEJ KOCIANA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 5, 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r.o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr
9, poz. 84; Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,
poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.
1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123,
poz. 1291; z 2005 Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167,
poz. 1399, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) Rada Miejska
Kociana uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,67 z³
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b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,52 z³

osobowoci prawnej z wyj¹tkiem pomieszczeñ zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni 
0,31 z³

2) nieruchomoci lub ich czêci stanowi¹ce w³asnoæ Miasta
Kociana i bêd¹ce we w³adaniu jednostek organizacyjnych Miasta Kociana, wykorzystywane na statutow¹
dzia³alnoæ kulturaln¹ i sportow¹ z wyj¹tkiem pomieszczeñ wykorzystywanych na dzia³alnoæ gospodarcz¹,

2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 0,55 z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 17,78 z³
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od m2 powierzchni u¿ytkowej 8,56 z³
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 3,68 z³
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej 6,14 z³
3) od budowli -

2% ich wartoci

§2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki, budowle i grunty, stanowi¹ce w³asnoæ Miasta
Kociana, nie przekazane we w³adanie osobie fizycznej,
prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadaj¹cej

3) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej dzia³alnoci w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej, za wyj¹tkiem pomieszczeñ, w których prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza,
4) nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane na potrzeby
prowadzenia statutowej dzia³alnoci rehabilitacyjno-wychowawczej dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej, z wyj¹tkiem pomieszczeñ w których prowadzona jest dzia³alnoæ
gospodarcza,
5) nieruchomoci lub ich czêci zajête na realizacjê zadañ
pomocy spo³ecznej osobom ubogim, bezrobotnym, d³ugotrwale chorym, niepe³nosprawnym i bezdomnym. Zwolnienia wymienione w §2 dotycz¹ wy³¹cznie nieruchomoci bêd¹cych w posiadaniu osób, które nie s¹ przedsiêbiorcami.
§3. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
Kociana.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kociana
() mgr Bronis³aw Fr¹ckowiak

5226
UCHWA£A Nr XXXVII/430/05 RADY MIEJSKIEJ KOCIANA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów p³atnoci i sposobu jego poboru
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz.
84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039,
Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966,
z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291;
z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399,
Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz. 1484) Rada
Miejska Kociana uchwala, co nastêpuje:

§1. Stawka roczna podatku od posiadania psów wynosi
50,00 z³ za jednego psa.
§2. Podatek od posiadania psów jest p³atny bez wezwania
w terminie do 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku
powstania obowi¹zku podatkowego w ci¹gu roku - w terminie
14 dni od dnia powstania.
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§3. Obowi¹zek podatkowy wygasa z up³ywem miesi¹ca,
w którym posiadacz utraci³ psa.

§7. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 10%
od zebranych kwot.

§4. Podatnik jest zobowi¹zany do poinformowania organu podatkowego o fakcie powstania lub wyganiêcia obowi¹zku podatkowego w terminie 14 dni.

§8. Inkasenci wydaj¹ w³acicielom nieodp³atne identyfikatory dla psów, a w przypadku wp³aty podatku na rachunek
bankowy Urzêdu Miejskiego, bêd¹ one do odbioru w Wydziale Finansowym.

§5. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów
w drodze inkasa.
§6. Na inkasentów podatku od posiadania psów wyznacza siê:
1. Miejski Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji w Kocianie
2. ENERGO-SERWIS Sp. z o.o. Kocian

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Kociana.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kociana
() mgr Bronis³aw Fr¹ckowiak

5227
UCHWA£A Nr XXXVII/431/05 RADY MIEJSKIEJ KOCIANA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci i wysokoci
stawek op³aty targowej na terenie miasta Kociana.
Na podstawie art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. Dz.U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683; z 2003 r. Nr 96 poz.
874; Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953; Nr
203 poz. 1966; 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959,
Nr 123 poz. 1291; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087; Nr 164 poz. 1365,
Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462, Nr 179
poz. 1484) Rada Miejska Kociana uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwa³a dotyczy wszelkich miejsc na terenie miasta
Kociana, w których prowadzony jest handel.
*§2. Dzienna stawka op³aty targowej, przy wszelkiej sprzeda¿y, za ka¿dy m2 zajmowanej powierzchni wynosi 1,70 z³.
Zakres pojêcia powierzchni handlowej obejmuje teren zajêty
pod ekspozycjê towarów jak i bezporedni¹ ich sprzeda¿ oraz
zaplecze magazynowe.
§3. Wysokoæ dziennej op³aty targowej nie mo¿e przekroczyæ 612,81 z³.
§4. Terminem p³atnoci op³aty targowej jest dzieñ,
w którym dokonywana jest sprzeda¿.
*§5. Op³atê targow¹ pobiera siê niezale¿nie od nale¿noci
przewidzianych w odrêbnych przepisach, za korzystanie

z urz¹dzeñ targowych oraz za inne us³ugi wiadczone przez
prowadz¹cego targowisko.
§6. Poboru op³aty targowej dokonuje Urz¹d Miejski Kociana.
§7. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
Kociana.
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kociana
() mgr Bronis³aw Fr¹ckowiak
*Uchwa³a Nr 28/756/2005 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2005 r. orzekaj¹ca niewa¿noæ postanowieñ uchwa³y w czêci obejmuj¹cej
§2 zdanie drugie w brzmieniu Zakres pojêcia powierzchni
handlowej obejmuje teren zajêty pod ekspozycjê towarów jak
i bezporedni¹ ich sprzeda¿ oraz zaplecze magazynowe oraz
§5.
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5228
UCHWA£A Nr XXV/176/2005 RADY GMINY WIÊCIECHOWA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku
Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

-

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 

777 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 

913 z³

po roku 1991 o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

1. Od samochodu ciê¿arowego wyprodukowanego:

-

500 z³

2. Od samochodu ciê¿arowego wyprodukowanego:

§1. Okrela siê stawki podatku od rodków transportowych:

-

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 

do roku 1991 w³¹cznie o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

-

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 

500 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 

777 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 

913 z³

po roku 1991 posiadaj¹ce katalizator

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 

520 z³

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 

450 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 

840 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 

735 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 

945 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 

840 z³

3. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

do roku 1991 posiadaj¹ce katalizator
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5. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
wyprodukowanych

4. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
wyprodukowanych
-

do 1991 roku w³¹cznie 

1.417,00 z³

-

po roku 1991 

-

do roku 1991 w³¹cznie posiadaj¹cych katalizator 
1.354,00 z³

-

po roku 1991 posiadaj¹cych katalizator  1.260,00 z³

/
&
&




















6. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
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7. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatników podatku rolnego
wyprodukowane
-

do roku 1991 w³¹cznie -

315,00 z³

-

do roku 1991 posiadaj¹ce katalizator -

262,00 z³

8. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej

12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
wyprodukowane
-

po roku 1991 -

262,00 z³

-

po roku 1991 posiadaj¹ce katalizator -

210,00 z³

9. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190
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a) mniejszej ni¿ 30 miejsc 

10. Autobusy w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
wyprodukowanych

a) mniejszej ni¿ 30 miejsc b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 

892,00 z³
1.680,00 z³

do roku 1991 posiadaj¹ce katalizator
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 

714,00 z³
1.575,00 z³

11. Autobusy w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
wyprodukowanych
po roku 1991







do roku 1991 w³¹cznie
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714,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 
-

1.575,00 z³

po roku 1991 posiadaj¹ce katalizator
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc 

682,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 

1.470,00 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
wiêciechowa.
§3. Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Dutka

Dziennik Urzêdowy
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5229
UCHWA£A Nr XXV/180/2005 RADY GMINY WIÊCIECHOWA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego.
Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze
zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê formularz: Deklaracja na podatek rolny
wg wzoru okrelonego w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê formularz: Informacja w sprawie podatku
rolnego wg wzoru okrelonego w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§2. Uchyla siê Uchwa³ê Nr III/21/2002 Rady Gminy wiêciechowa z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia
wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
wieciechowa.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Dutka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190
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5230
UCHWA£A Nr XXV/181/2005 RADY GMINY WIÊCIECHOWA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek
od nieruchomoci oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr
9 , poz. 84 ze zmianami) Rada gminy uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê formularz : Deklaracja na podatek od
nieruchomoci wg wzoru okrelonego w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê formularz: Informacja w sprawie podatku
od nieruchomoci wg wzoru okrelonego w za³¹czniku Nr 2
do niniejszej uchwa³y.

§2. Uchyla siê Uchwa³ê Nr III/20/2002 Rady Gminy wiêciechowa z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia
wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomoci
oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomoci.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
wiêciechowa.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Dutka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190
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5231
UCHWA£A Nr XXV/182/2005 RADY GMINY WIÊCIECHOWA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leny oraz informacji w sprawie podatku lenego.
Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê formularz : Deklaracja na podatek leny
wg wzoru okrelonego w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
2. Ustala siê formularz: Informacja w sprawie podatku
lenego wg wzoru okrelonego w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§2. Uchyla siê Uchwa³ê Nr III/22/2002 Rady Gminy wiêciechowa z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia
wzorów formularzy deklaracji na podatek leny oraz informacji w sprawie podatku lenego.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Swiêciechowa.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Dutka

Dziennik Urzêdowy
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5232
UCHWA£A Nr XXXIII/330/2005 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH
z dnia 25 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 5 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 z pón. zmianami)
oraz obwieszczenia Min. Fin. z dnia 27 padziernika 2005 r.
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych  (M. P. Nr 68, poz. 956),
Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na obszarze miasta i gminy Rakoniewice:
1. od gruntów:

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  13,45 z³ od
1m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,58 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3,71 z³
od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  3,20 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,53 z³ od 1m2 powierzchni,

3. od budowli lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej  2% ich wartoci.

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych  3,61 z³ od 1 ha powierzchni,

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Rakoniewic.

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,17 z³ od 1m2 powierzchni;

§3. Traci moc uchwa³a Nr XXIV/226/2004 Rady Miejskiej
w Rakoniewicach z dnia 29 listopada 2004 r.

2. od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,52 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2006.
Przewodnicz¹cy Rady
() Aleksandra Tomaszewska

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190
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5233
UCHWA£A Nr XXXIII/331/2005 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH
z dnia 25 listopada 2005 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 z pón.
zmianami), Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci grunty i
budynki zajête pod: biblioteki, sale wiejskie, wietlice, obiekty
sportowe, domy kultury, muzea z wyj¹tkiem czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Rakoniewic.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/227/2004 Rady Miejskiej
w Rakoniewicach z dnia 29 listopada 2004 r.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
() Aleksandra Tomaszewska

5234
UCHWA£A Nr XXXIII/332/2005 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH
z dnia 25 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokoci rocznej stawki podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 14, pkt
1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 z pón.
zmianami) oraz obwieszczenia Min. Fin. z dnia 27 padziernika
2005 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych  (M. P. Nr 68, poz.
956) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania
jednego psa w kwocie 5,00 z³
2. Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy kwoty okrelonej w ust. 1, je¿eli podatnik wszed³ w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca 2006 roku.

§2. 1. Posiadacze psów na których ci¹¿y obowi¹zek podatkowy s¹ obowi¹zani bez wezwania wp³aciæ podatek do 31
marca roku podatkowego.
2. W przypadku wejcia w posiadanie psa po dniu 31
marca 2006 roku podatnicy s¹ zobowi¹zani do zap³aty podatku w terminie 14 dni od daty nabycia psa.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Rakoniewic.
§4. Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/228/2004 Rady Miejskiej
w Rakoniewicach z dnia 29 listopada 2004 r.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2006.
Przewodnicz¹ca Rady
() Aleksandra Tomaszewska

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190
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5235
UCHWA£A Nr XXXIII/333/2005 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH
z dnia 25 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 19 pkt1
lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz.
84 z pón. zmianami) oraz obwieszczenia Min. Fin. z dnia 27
padziernika 2005 r. w sprawie wysokoci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych  (M. P.
Nr 68, poz. 956). Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co
nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³aty targowej:
1. ze stoiska o szerokoci do 3 m w³¹cznie:
1) w miejscowoci Rakoniewice:
a) za sprzeda¿ artyku³ów przemys³owych i spo¿ywczych z samochodu, stolika, ³awy oraz w przypadku
innych form sprzeda¿y 25,00 z³
b) za sprzeda¿ p³odów rolnych, z samochodu, stolika,
³awy oraz innych form sprzeda¿y 3,50 z³
2) w pozosta³ych miejscowociach na terenie gminy:
a) za sprzeda¿ artyku³ów przemys³owych i spo¿ywczych z samochodu, stolika, ³awy oraz w przypadku
innych form sprzeda¿y 15,00 z³
b) za sprzeda¿ p³odów rolnych, z samochodu, stolika,
³awy oraz innych form sprzeda¿y 3,50 z³
2. ze stoiska o szerokoci powy¿ej 3 m:
1) w miejscowoci Rakoniewice:

a) za sprzeda¿ artyku³ów przemys³owych i spo¿ywczych z samochodu, stolika, ³awy oraz w przypadku
innych form sprzeda¿y 50,00 z³
b) za sprzeda¿ p³odów rolnych, z samochodu, stolika,
³awy oraz innych form sprzeda¿y 7,00 z³
2) w pozosta³ych miejscowociach na terenie gminy:
a) za sprzeda¿ artyku³ów przemys³owych i spo¿ywczych z samochodu, stolika, ³awy oraz w przypadku
innych form sprzeda¿y 30,00 z³
b) za sprzeda¿ p³odów rolnych, z samochodu, stolika,
³awy oraz innych form sprzeda¿y 7,00 z³
§2. Op³atê nale¿y uiciæ w dniu dokonywania sprzeda¿y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Rakoniewic.
§4. Traci moc uchwa³a Nr Uchwa³a Nr XIV/143/2003 Rady
Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie
ustalenia stawek op³aty targowej zmienion¹ uchwa³¹ nr XXIV/
230/2004 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 29 listopada
2004 r. w sprawie zmiany Uchwa³a Nr XIV/143/2003 Rady
Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie
ustalenia stawek op³aty targowej.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
() Aleksandra Tomaszewska

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190

Poz. 5236, 5237
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5236
UCHWA£A Nr XXXIII/334/2005 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH
z dnia 25 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr XIV/142/2003 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 4 grudnia 2003 r. dotycz¹cej ustalenia stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó. zm.), art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) oraz
obwieszczenia Min. Fin. z dnia 13.10.2005 r. w sprawie stawek
podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych
w 2006 r.  M. P. Nr 62, poz. 859; obwieszczenia Min. Fin.
z dnia 27.10.2005 r. w sprawie wysokoci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych  M. P.
Nr 68, poz. 956 Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co
nastêpuje:

podatku od rodków transportowych zmienionej uchwa³¹ Nr
XXIV/229/2004 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia
29.11.2004 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w §4 skrela siê zapis: i ma zastosowanie do roku
podatkowego 2005.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Rakoniewic.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. W uchwale Nr XIV/142/2003 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 4.12.2003 r. w sprawie ustalenia stawek

Przewodnicz¹ca Rady
() Aleksandra Tomaszewska

5237
UCHWA£A Nr XXXIII/174/05 RADY GMINY WIJEWO
z dnia 28 listopada 2005 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami), art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U.
Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy Wijewo uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê wzory formularzy:
1. Deklaracja na podatek rolny stanowi¹ca Za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
2. Deklaracja na podatek leny stanowi¹ca Za³¹cznik Nr 2 do
niniejszej uchwa³y.
3. Deklaracja na podatek od nieruchomoci stanowi¹ca Za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

4. Informacja o nieruchomociach i obiektach budowlanych,
o gruntach oraz lasach stanowi¹ca Za³¹cznik Nr 4 do
niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Wijewo
§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXIII/134/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie okrelenia wzorów
formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ od 1 stycznia 2006 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stanis³aw Kasperski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190
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Poz. 5237

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190

— 19834 —

Poz. 5237

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190

— 19835 —

Poz. 5237

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190

— 19836 —

Poz. 5237

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190
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Poz. 5237

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190

— 19840 —
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190

Poz. 5238
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5238
UCHWA£A Nr XXXIII/175/05 RADY GMINY WIJEWO
z dnia 28 listopada 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2006 rok,
zwolnieñ z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust.
1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr
9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Wijewo uchwala co
nastêpuje:

§3. Podatek od osób prawnych p³atny jest w kasie Urzêdu
Gminy w Wijewie lub na rachunek Urzêdu Gminy Wijewo
w banku BS Wschowa O/Wijewo 58 8669 0001 0080 0349 2000
0001 z zachowaniem ustawowych terminów p³atnoci.
§4. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:

§1. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci na
2006 rok w wysokoci zgodnej z Za³¹cznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

- nieruchomoci oraz ich czêci (budynki i grunty), które
stanowi¹ w³asnoæ (wspó³w³asnoæ) gminy, zajête na potrzeby dzia³alnoci kulturalnej, ochrony przeciwpo¿arowej,
komunalne, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.

§2. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci od
osób fizycznych w drodze inkasa.

§5. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Wijewo.

2. Na inkasentów wyznacza siê so³tysów wsi gminy
Wijewo.

§6. Traci moc Uchwa³a Nr XXIII/109/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci na 2005 rok, zwolnieñ
z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.

3. Okrela siê wysokoæ wynagrodzenia za inkaso
w wysokoci 4% od sumy zainkasowanych, bie¿¹cych i terminowo przekazanych do Urzêdu Gminy w Wijewie nale¿noci z tytu³u podatku od nieruchomoci.
4. Podatek przez osoby fizyczne mo¿e byæ równie¿ p³atny
w kasie Urzêdu Gminy w Wijewie lub na rachunek Urzêdu
Gminy Wijewo w banku BS Wschowa O/Wijewo 58 8669 0001
0080 0349 2000 0001 z zachowaniem ustawowych terminów
p³atnoci.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku od nieruchomoci od 1 stycznia 2006 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stanis³aw Kasperski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190

Poz. 5238
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIII/175/05
Rady Gminy Wijewo
z dnia 28 listopada 2005r.
w sprawie okrelenia wysokoc
i stawek podatku od
nieruchomoci na 2006 rok,
zwolnieñ z tego podatku
oraz poboru podatku
w drodze inkasa.

WYSOKOÆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOCI NA 2006 ROK

/ 


2 

 













 






 

2 



 







































 
 
 

 















 





 





 



 






 





 



 





 





 















































2 

 

:






















6

:

























 















  


Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190

— 19847 —

Poz. 5239, 5240

5239
UCHWA£A Nr XXXIII/177/05 RADY GMINY WIJEWO
z dnia 28 listopada 2005 r.
w sprawie podatku od posiadania psów, zwolnieñ z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada
Gminy Wijewo uchwala co nastêpuje:

§4. Podatek p³atny jest bez wezwania jednorazowo w
terminie do 15 marca roku podatkowego lub w ci¹gu 14 dni
od dnia nabycia psa  u inkasenta  so³tysa wsi lub w kasie
Urzêdu Gminy w Wijewie.

§1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
na terenie gminy Wijewo w wysokoci 18,00 z³.

§7. Traci moc Uchwa³a Nr XXIII/111/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów, zwolnieñ z tego podatku oraz poboru podatku
w drodze inkasa.

§2. Zwalnia siê z podatku od posiadania psów jednego
psa w nieruchomociach zabudowanych do 1 ha.
§3. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów
w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza siê so³tysów wsi gminy
Wijewo.

§5. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Wijewo.

§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i dotyczy roku podatkowego 2006.

3. Okrela siê wysokoæ wynagrodzenia za inkaso
w wysokoci 10% od sumy zainkasowanego podatku.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stanis³aw Kasperski

5240
UCHWA£A Nr XXXIII/179/05 RADY GMINY WIJEWO
z dnia 28 listopada 2005 r.
w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) art. 18 i art. 19 pkt 1 lit.e ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
Rada Gminy Wijewo uchwala co nastêpuje:
§1. Za czynnoci urzêdowe wykonywane przez Urz¹d
Gminy w Wijewie nie objête przepisami o op³acie skarbowej
ustala siê nastêpuj¹ce op³aty:
1. Za wydanie wypisu z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  30 z³.
2. Za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  30 z³.

§2. Op³ata administracyjna uiszczana jest po wykonaniu
czynnoci urzêdowych w kasie Urzêdu Gminy w Wijewie.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Wijewo.
§4. Traci moc Uchwa³a Nr XIV/75/03 Rady Gminy Wijewo
z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2006 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stanis³aw Kasperski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190

Poz. 5241, 5242
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5241
UCHWA£A Nr XXXV/207/05 RADY GMINY ¯ELAZKÓW
z dnia 28 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2006 r.
na terenie Gminy ¯elazków, terminu p³atnoci oraz sposobu jego poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 13 i 14 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) art.
47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z pón. zm.) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów:
1. Dla posiadaczy psów bêd¹cymi w³acicielami indywidualnych gospodarstw rolnych od trzeciego i ka¿dego nastêpnego psa w wysokoci  53,21 z³
2. Dla pozosta³ych posiadaczy psów od drugiego i ka¿dego
nastêpnego - 53,21 z³
§2. 1. Podatek p³atny jest z góry, bez wezwania, do 31
marca lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa.

2. Poboru podatku dokonuje siê na drukach stosowanych
do przyjmowania wp³at gotówkowych.
§4. Inkasa podatku na terenie gminy dokonuj¹ so³tysi
poszczególnych wsi.
§5. 1. Inkasenci podatku powinni dokonywaæ rozliczenia
wp³ywów z bud¿etem gminy w terminie do 10 dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, którego rozliczenie dotyczy.
2. Ustala siê, ¿e wynagrodzenie inkasenta wynosi 30
proc. kwoty pobranego podatku, które p³atne jest w terminie
14 dni po przedstawieniu rozliczenia, o którym mowa w §1.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
¯elazków.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, podatek od
posiadania psów jest p³atny w po³owie jego wysokoci.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy ¯elazków
() in¿. Antoni Rêbowiecki

§3. 1. Podatek od posiadania psów pobierany jest w drodze inkasa.

5242
UCHWA£A Nr XXXV/209/05 RADY GMINY ¯ELAZKÓW
z dnia 28 listopada 2005 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2006 r. oraz zwolnieñ z tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) art. 5 ust. 1, art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón.
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy ¯elazków w wysokoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 z³. od 1m2 pow.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190

b) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,61 z³. od 1 ha pow.
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,25 z³. od 1 m2 pow.
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - 0,40 z³ od 1m2 pow. u¿yt.
b)

Poz. 5242, 5243
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zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 18,43 z³ od 1 m2 pow. u¿yt.

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,58 z³ od 1 m2 pow. u¿yt.
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,71 z³ od
1 m2 pow. u¿yt.
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 3,50 z³. od 1m2 pow.
u¿yt.
3) od budowli:
2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych

a) nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez jednostki organizacyjne powo³ane do ochrony przeciwpo¿arowej, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej.
b) nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez jednostki organizacyjne powo³ane do przestrzegania prawa i
porz¹dku publicznego, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
c) nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez publiczne placówki typu socjoterapeutycznego, z wyj¹tkiem
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
d) nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez wietlice wiejskie zajmowane na cele kulturalno-owiatowe,
z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
e) nieruchomoci lub ich czêci s³u¿¹ce do odprowadzania
i oczyszczenia cieków.
f) nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane do wytwarzania i przesy³ania wody.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
¯elazków.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§2. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy ¯elazków
() in¿. Antoni Rêbowiecki

5243
UCHWA£A Nr XXXVI/238/05 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity 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 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.

84 i Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110 poz.
1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966,
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.
1291, Nr 281, poz. 2782, oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr
143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169,
poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) oraz art. 4
ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 64, poz.
565) Rada Miejska w Bojanowie uchwala co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190

ci:

§1. Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomo-

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siew8,20 z³.
nym od 1m2 powierzchni u¿ytkowej -

1) od gruntów:

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1m2
powierzchni u¿ytkowej 3,71 z³.

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,68 z³.

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej 4,52 z³.

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,61 z³
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,20 z³.
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od

1m2
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powierzchni u¿ytkowej - 0,56 z³.

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1m2
powierzchni u¿ytkowej 16,40 z³.

3) od budowli - 2% ich wartoci.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bojanowa.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku w 2006
roku.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zdzis³aw Szolc

5244
UCHWA£A Nr XXXVI/239/05 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki, terminu p³atnoci,
zwolnieñ oraz sposobu poboru podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity 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 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art.
14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200
poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188,
poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr
92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281,
poz. 2782, oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175,
poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484 oraz art. 4 ust.1, art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2005 r. Nr
190, poz. 1606 i Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Bojanowie
uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê wysokoæ stawki podatku od posiadania
psów w kwocie: 28,00 z³.
2. Zwalnia siê od podatku od posiadania psów:
1) jednego psa utrzymywanego w celu pilnowania nieruchomoci nie wchodz¹cej w sk³ad gospodarstwa rolnego
zabudowanej na terenie wsi,
2) szczeniêta do omiu tygodni,
3) jednego psa utrzymywanego przez dozorców nocnych.
§2. Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie
do dnia 31 marca ka¿dego roku lub w ci¹gu 14 dni od daty
nabycia psa.
§3. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów
w drodze inkasa:
1) z terenu miasta w kasie Urzêdu Miejskiego,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190

2) z terenu wsi w drodze inkasa u so³tysów poszczególnych
wsi:
a) Czechnów - Talarowski Stanis³aw

2. Wynagrodzenie za pobór podatku u inkasentów
z terenu wsi wynosi 8% wp³ywów.

f) Go³aszyn - Gasik Stanis³aw

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bojanowa.

g) Gociejewice - Marciniak Kazimierz
h) Kawcze - Stachowiak Jan

Sowiny - Jankowiak Andrzej

Tarchalin - Czerwiñski Józef

p) Zaborowice - Stasiczak Stefan

e) Golinka - Malanka Wies³aw

j)

³)

o) Wydartowo II - Kowalska Bogumi³a

- Mazurczak Edmund

Pakówka - Gurdak Edward

Szemzdrowo - Polaszek Dariusz

n) Wydartowo I - Tuszyñski Antoni

c) Gier³achowo - Kowalska Jolanta

i)

l)

m) Trzebosz - Przew³ocki Krzysztof

b) Gi¿yn - Tymniuk Leszek

d) Golina Wielka
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§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2006 roku.

k) Su³ów Ma³y - Compa Miros³aw

Przewodnicz¹cy Rady
() Zdzis³aw Szulc

5245
UCHWA£A Nr XXXVI/240/05 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia stawki op³aty targowej i sposobu jej pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. 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 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457)
i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych( tekst jednolity Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz.
874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953,
Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz.
959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, oraz z 2005 r. Nr
130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167,
poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz.
1484) oraz art. 4 ust.1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 64, poz.
565) Rada Miejska w Bojanowie uchwala co nastêpuje:

§1. Okrela siê wysokoæ stawki op³aty targowej za sprzeda¿ dziennie za 1 m2 zajmowanej powierzchni 2,50 z³.
§2. 1. Op³ata targowa pobierana jest w drodze inkasa.
2. Inkasentem poboru op³aty targowej jest Wojciech Wielebski.
3. Wynagrodzenie za pobór op³aty targowej wynosi 20%
wp³ywów.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bojanowa.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Przewodnicz¹cy Rady
() Zdzis³aw Szulc

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190

Poz. 5246
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UCHWA£A Nr XXXVI/241/05 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr II/23/02/ Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 10 grudnia 2002 roku
w sprawie okrelenia deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity 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 roku Nr
102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, oraz
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 6a ust.11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz.
3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137,
poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875,
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162,
poz. 1568, oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,
Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484), art.
6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 i Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110 poz.
1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966,
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.
1291, Nr 281, poz. 2782, oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr
143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169,
poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484), art. 6 ust.9
ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826,
i z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 i Nr 143 poz.
1199) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190 poz. 1606 i Nr 64, poz.
565) Rada Miejska w Bojanowie uchwala co nastêpuje:
§1. W Uchwale Nr II/23/02 Rady Miejskiej w Bojanowie z
dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie okrelenia deklaracji
podatkowych oraz informacji podatkowych wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1. w §1 ust. 2 w za³¹czniku nr 2 do Uchwa³y Nr II/23/02
G. £¥CZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku
Ró¿nica kwot z D-F (nale¿y zaokr¹gliæ do pe³nych
dziesi¹tek groszy)

Otrzymuje brzmienie:
Kwota podatku
Ró¿nica kwot z D-F (nale¿y zaokr¹gliæ do pe³nych
z³otych)
Deklaracja na podatek rolny stanowi za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y
2. w §1 ust. 4 w za³¹czniku nr 4 do Uchwa³y Nr II/23/02
D3BUDOWLE
Dopisuje siê: Podstawê opodatkowania zaokr¹gla siê
do pe³nych z³otych
E. £¥CZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku
Suma kwot z kol. D (nale¿y zaokr¹gliæ do pe³nych
dziesi¹tek groszy) Otrzymuje brzmienie:
Kwota podatku
Suma kwot z kol. D (nale¿y zaokr¹gliæ do pe³nych
z³otych)
Deklaracja na podatek od nieruchomoci stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y
3. w §1 ust. 6 w za³¹czniku nr 6 do Uchwa³y Nr II/23/02
pkt 4. razem (w 1-3) dopisuje siê zaokr¹gliæ do pe³nych z³otych
Deklaracja na podatek leny stanowi za³¹cznik nr 3 do
niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bojanowa.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2006 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zdzis³aw Szulc

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190
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5247
UCHWA£A Nr XXXVI/242/05 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie 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, Nr 167, poz. 1759 oraz
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 10 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr
96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.
1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr
96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz.
1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169 poz. 1419, Nr 175, poz. 1462
i Nr 179, poz. 1484) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 roku o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606 i Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Bojanowie
uchwala co nastêpuje:
§1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
1. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie, wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie -

590,00 z³,

4) od 2001 r. -

516,00 z³,

2.a)
od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie, nie
wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie -

820,00 z³,

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie -

746,00 z³,

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie -

666,00 z³,

4) od 2001 r. -

590,00 z³,

3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t i poni¿ej 12 t, wyposa¿onego w
katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie -

846,00 z³,

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie -

770,00 z³,

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie -

690,00 z³,

4) od 2001 r. -

616,00 z³,

3.a)
od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t i poni¿ej 12 t, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. w³¹cznie -

460,00 z³,

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie -

410,00 z³,

1) do 1992 r. w³¹cznie -

920,00 z³,

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie -

360,00 z³,

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie -

846,00 z³,

4) od 2001 r. -

310,00 z³,

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie -

770,00 z³,

4) od 2001 r. -

690,00 z³.

1.a)
od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie -

516,00 z³,

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie -

460,00 z³,

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie -

410,00 z³,

4) od 2001 r. -

360,00 z³,

2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie, wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie -

746,00 z³,

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie -

666,00 z³,

4. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, stawki podatku okrelone
s¹ w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y
5. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t do 8 t
w³¹cznie, wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci
od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r w³¹cznie -

1.026,00 z³,

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie -

920,00 z³,

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie -

820,00 z³,

4) od 2001 r. -

720,00 z³.

5.a)
od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190

czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t do 8
t w³¹cznie, nie wyposa¿onego w katalizator spalin,
w zale¿noci od roku produkcji:
1) do 1992 r. w³¹cznie -

1.128,00 z³,

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie -

1.026,00 z³,

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie -

920,00 z³,

4) od 2001 r. -

820,00 z³.

5.b) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów powy¿ej 8 t
i poni¿ej 12 t, wyposa¿onego w katalizator spalin,
w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie -

1.076,00 z³,

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie -

976,00 z³,

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie -

870,00 z³,

4) od 2001 r. -

770,00 z³.

5.c)
od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów powy¿ej 8 t
i poni¿ej 12 t, nie wyposa¿onego w katalizator spalin,
w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie -

1.180,00 z³,

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie -

1.076,00 z³,

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie -

976,00 z³,

4) od 2001 r. -

870,00 z³.

6. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 t, stawki podatku okrelone s¹ w za³¹czniku
Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
7. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t do 10 t
w³¹cznie, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noci od roku produkcji przyczepy i naczepy:
1) do 1992 r. w³¹cznie -

846,00 z³,

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie -

770,00 z³,

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie -

690,00 z³,

4) od 2001 r. -

616,00 z³,

7.a)
od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹ powy¿ej 10 t do poni¿ej 12
t z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego,
w zale¿noci od roku produkcji przyczepy i naczepy:
1) do 1992 r. w³¹cznie -
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920,00 z³,

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie -

846,00 z³,

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie -

770,00 z³,

4) od 2001 r. -

690,00 z³,

8. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 t z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego,
stawki podatku okrelone s¹ w za³¹czniku Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
9. od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc, wyposa¿onych
w katalizator spalin, instalacjê gazow¹ lub jedno z tych
urz¹dzeñ, w zale¿noci od daty produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie -

870,00 z³,

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie -

820,00 z³,

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie -

770,00 z³,

4) od 2001 r. -

720,00 z³,

9.a)
od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc, nie wyposa¿onych w katalizator spalin ani w instalacjê gazow¹,
w zale¿noci od roku produkcji:
1) do 1992 r. w³¹cznie -

976,00 z³,

2) od 1993 r do 1997 r. w³¹cznie -

920,00 z³,

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie -

870,00 z³,

4) od 2001 r. -

820,00 z³,

9.b) od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿
30, wyposa¿onych w katalizator spalin, w zale¿noci od
roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie -

1.230,00 z³,

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie -

1.128,00 z³,

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie -

1.026,00 z³,

4) od 2001 r. -

920,00 z³,

9.c)
od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿
30, nie wyposa¿onych w katalizator spalin, w zale¿noci od
roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie -

1.336,00 z³,

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie -

1.230,00 z³,

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie -

1.128,00 z³,

4) od 2001 r. -

1.026,00 z³,

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bojanowa.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zdzis³aw Szolc
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVI/242/05
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 listopada 2005 r.

STAWKI PODATKOWE POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST.4 UCHWA£Y
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXVI/242/05
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 listopada 2005 r.

STAWKI PODATKOWE POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST.6 UCHWA£Y
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXVI/242/05
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 listopada 2005 r.

STAWKI PODATKOWE POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST.8 UCHWA£Y
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5248
CHWA£A Nr XLV/234/05 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw na 2006 r.
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112,
Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081;
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845 i z 2005 r., Nr 10,
poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487, Nr 181, poz.
1526) zwanej dalej Kart¹ Nauczyciela, w zwi¹zku z art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
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) oraz przepisami Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr
22, poz. 181), zwanym dalej rozporz¹dzeniem Rada Miasta
i Gminy Buk uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê ³at,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do uchwa³y.
§2. Wysokoæ dodatków okrelonych niniejszym regulaminem ustala siê na rok bud¿etowy 2006.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Buk
() Andrzej Jankowski
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLV/234/05
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 listopada 2005 r.

REGULAMIN OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ ORAZ SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA
NAUCZYCIELOM DODATKÓW: ZA WYS£UGÊ LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO
I ZA WARUNKI PRACY ORAZ NIEKTÓRE INNE SK£ADNIKI WYNAGRODZENIA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§1. Regulamin okrela:
1. wysokoæ stawek dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe
warunki przyznawania tych dodatków,
2. szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw,
§2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca,
3) dodatek przys³uguje za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.
Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci
w pracy wskutek choroby b¹d koniecznoci osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym
cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego
tytu³u zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

1. szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub
placówkê albo zespó³ szkó³ lub placówek, dla której organem prowadz¹cym jest Miasto i Gmina Buk,

2. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.

2. dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa
w pkt 1,

III. DODATEK MOTYWACYJNY

3. roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
4. klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê
5. uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
6. tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w §1 ust. 1 rozporz¹dzenia.
7. oddziale - nale¿y przez to rozumieæ oddzia³ w szkole lub
przedszkolu, a tak¿e oddzia³ przedszkolny w szkole,
8. Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta
i Gminy Buk
9. Rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ Rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy(Dz.U. Nr 22, poz. 181).
II. DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT.
§3.1. Dodatek przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki dodatku, je¿eli
nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,

§4. 1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego okrela §6 rozporz¹dzenia.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) Uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) udokumentowane osi¹gniêcia edukacyjne uczniów,
b) osi¹gniêcia uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz innych obszarach dzia³añ, zwi¹zanych
z realizowanym procesem dydaktycznym,
c) skuteczne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów, we wspó³pracy z ich rodzicami, poprzez kszta³towanie postaw odpowiedzialnoci za w³asn¹ edukacjê, planowanie w³asnej przysz³oci, pracy nad sob¹
oraz w³aciwych postaw moralnych i spo³ecznych,
d) skuteczne przeciwdzia³anie agresji, patologiom i uzale¿nieniom,
e) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki;
2) Jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
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d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktyczny chlub innych urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
g) skuteczne zarz¹dzanie szko³¹ zapewniaj¹ce ci¹g³y rozwój i doskonalenie jakoci jej pracy,
h) realizowanie zadañ i podejmowanie inicjatyw istotnie
zwiêkszaj¹cych udzia³ i rolê szko³y w rodowisku lokalnym,
i)
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przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy;
4) Zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa
w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szko³ach publicznych,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi w szkole,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie
uzdolnionego,
f) aktywny udzia³ w realizacji innych zadañ statutowych
szko³y.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e byæ
wy¿szy ni¿ 320 z³.
4. Wysokoæ miesiêcznych rodków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne nauczycieli dla poszczególnych jednostek wylicza siê mno¿¹c iloæ zatrudnionych
nauczycieli w przeliczeniu na pe³ne etaty przez kwotê 60 z³.
5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie pochodzi
z puli dodatków, o których mowa w pkt 4.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony,
nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny.
7. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania
warunków, o których mowa w § 4, ustala dyrektor w ramach
rodków przyznanych uchwa³¹ bud¿etow¹, a w stosunku do
dyrektora - Burmistrz.
8. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

IV. DODATEK FUNKCYJNY
§5. 1. Stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz innych stanowisk kierowniczych ustala siê
w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) dyrektor przedszkola licz¹cego do 4 oddzia³ów - od 350 z³
do 500 z³,
b) dyrektor szko³y lub zespo³u szkó³ licz¹cego do 7 oddzia³ów
- od 450 z³ do 700 z³,
c) dyrektor szko³y lub zespo³u szkó³ licz¹cego powy¿ej 7
oddzia³ów - od 650 z³ do 900 z³
d) dyrektor szko³y licz¹cej powy¿ej 18 oddzia³ów - od 850 z³
do 1200 z³
e) wicedyrektor szko³y - od 650 z³ do 900 z³
f) kierownik szkolenia praktycznego  200 z³.
2. Nauczycielowi realizuj¹cemu dodatkowe zadania oraz
zajêcia, przys³uguje dodatek funkcyjny za realizacjê poszczególnych dodatkowych zadañ oraz zajêæ w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) wychowawca klasy, wychowawca w oddziale zerowym
i przedszkolnym - 50 z³
b) opiekun sta¿u - 65 z³
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 1, ustala:
a) dla dyrektora - Burmistrz
b) dla wicedyrektora i pozosta³ych nauczycieli, o których
mowa w ust. 2  dyrektor szko³y.
4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego
dnia miesi¹ca - od tego dnia.
5. Dodatki funkcyjne nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie urlopu dla
poratowania zdrowia, w okresach za które nie przys³uguje
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³
pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych
powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
6. Dodatek przys³uguje tak¿e nauczycielom, którym powierzono obowi¹zki okrelone w ust. 1, w zastêpstwie.
7. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y oraz nauczycielom, którym
powierzono obowi¹zki okrelone w ust. 1 w zastêpstwie, od
pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po
miesi¹cu zastêpstwa, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca po miesi¹cu - od tego dnia.
8. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
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V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY

je:

§6. 1. Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³ugu-

1) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia rewalidacyjno-wychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi umys³owo
w stopniu g³êbokim w wysokoci 5 z³ za ka¿d¹ godzinê
przepracowan¹ w tych klasach,
2) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia dydaktyczne i wychowawcze w klasach specjalnych w wysokoci 4 z³ za ka¿d¹
godzinê przepracowan¹ w tych klasach,
3) nauczycielom prowadz¹cym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do nauczania specjalnego w wysokoci 4 z³ za ka¿d¹ godzinê indywidualnego nauczania,
4) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia w klasach ³¹czonych
w szko³ach w wysokoci 1,50 z³ za ka¿d¹ godzinê przepracowan¹ w tych klasach.
2. Dodatek za pracê w trudnych warunkach wyp³aca siê
z do³u.
§7. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych, okrelonych w §7 Rozporz¹dzenia,
w wysokoci 2 z³ za ka¿d¹ godzinê przepracowan¹ w tych
warunkach.
2. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych wyp³aca
siê z do³u.
§8. Dodatek za pracê w warunkach trudnych i uci¹¿liwych
nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy, w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ wiadczenia
pracy.
§9. Wysokoæ dodatków za pracê w trudnych warunkach,
pracê w warunkach uci¹¿liwych ustala:
a) dla dyrektora - Burmistrz
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b) dla nauczyciela - dyrektor.
VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW
§10. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ nauczyciela usta³a siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi
stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za
warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana
w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹
liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym szko³y przys³uguje za
godziny faktycznie zrealizowane.
3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42
ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru (lub o 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba
godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenia w takim tygodniu nie mo¿e byæ jednak¿e wiêksza ni¿
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca
siê z do³u.
§11. Do wynagrodzenia za godziny doranych zastêpstw
stosuje siê odpowiednio §10 niniejszego regulaminu.
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UCHWA£A Nr XLV/235/05 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci i szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania
nauczycielom dodatku mieszkaniowego na terenie Miasta i Gminy Buk na 2006r.
Na podstawie art. 54 ust. 7 w zwi¹zku z art. 30 ust. 6
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz.
1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz.
1845 i z 2005 r., Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz.
1487, Nr 181, poz. 1526) a tak¿e art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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) Rada Miasta i Gminy Buk uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ i szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielom dodatku mieszkaniowego
na terenie Miasta i Gminy Buk.
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿
po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
w szko³ach wiejskich na terenie gminy i posiadaj¹cemu
kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
w zale¿noci od liczby osób w rodzinie uprawnionego
nauczyciela, wynosi miesiêcznie:
a) przy jednej osobie w rodzinie  24 z³,
b) przy dwóch osobach w rodzinie - 31 z³,
c) przy trzech osobach w rodzinie - 41 z³,
d) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie  48 z³.
3. Do cz³onków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza siê
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
a) ma³¿onka, który nie posiada w³asnego ród³a dochodów lub który jest nauczycielem,
b) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na wy³¹cznym
utrzymaniu nauczyciela,
c) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub
do czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do
ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
d) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka nie pracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami, do czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej
jednak ni¿ do ukoñczenia 25 roku ¿ycia,

e) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego ród³a dochodów.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje
tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoci okrelonej w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê,
który bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela a w przypadku nauczycieli, o których
mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.
6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi
- Burmistrz.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
a) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowania przez
niego lokalu mieszkalnego,
b) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego
przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
a) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
c) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do
s³u¿by zawarta by³a umowa o pracê na czas okrelony,
dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na
który umowa ta by³a zawarta,
d) korzystania z urlopu wychowawczego.
9. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z do³u.
§2. Wysokoæ dodatków okrelonych w §1 ustala siê na
rok bud¿etowy 2006.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Buk
() Andrzej Jankowski
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5250
UCHWA£A Nr XLV/239/05 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 29 listopada 2005 roku
w sprawie okrelenia na terenie miasta i gminy Buk wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci na rok 2006 oraz poboru tego podatku.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r., Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.
1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r., Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz.
884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782;
z 2005 r., Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz.
1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462
i M. P. z 2003 r., Nr 51, poz. 804; z 2004 r., Nr 43, poz. 753,
Nr 46, poz. 794) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) Rada Miasta i Gminy Buk
uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w wysokoci:
I. Od gruntów:
1. zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,66 z³
2. pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,61 z³
3. pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej 0,18 z³
dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - od 1 m2 powierzchni
II. Od budynków lub ich czêci:

1. mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0,54 z³
2. zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 16,00 z³
3. zajêtych naprowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 8,58 z³
4. zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 3,70 z³
5. pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej 5,60 z³
III. Od budowli - od wartoci okrelonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych 
2%.
§2. Nale¿noæ z tytu³u podatku uiszcza siê przez wp³aty na
konto Urzêdu Miasta i Gminy Buk w PKO BP Nowy Tomyl
-Oddzia³ w Buku Nr 66 1020 4144 0000 6202 0007 0532 lub
drog¹ inkasa u so³tysa - na terenie so³ectw.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Buk
() Andrzej Jankowski
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5251
UCHWA£A NR XLV/240/05 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 29 listopada 2005 roku
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta i gminy Buk zwolnieñ w podatku od nieruchomoci w 2006 roku
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r., Nr
9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr
110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203,
poz. 1966 oraz; z 2004 r., Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr
96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r.,
Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167,
poz. 1399, poz. 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i M. P.
z 2003 r., Nr 51, poz. 804; z 2004 r., Nr 43, poz. 753, Nr 46,
poz. 794) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457) Miasta i Gminy Buk uchwala co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. nieruchomoci lub ich czêci zajmowane przez instytucje
kultury na dzia³alnoæ kulturaln¹, za wyj¹tkiem czêci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
2. nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywane przez jednostki organizacyjne kultury fizycznej i sportu na dzia³alnoæ sportow¹ i rekreacyjn¹, za wyj¹tkiem czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
3. nieruchomoci lub ich czêci wykorzystywanych przez:
a) Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Buku,
b) Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Dakowych Suchych,
c) Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Otuszu,

d) Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Dobie¿ynie,
e) Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Szewcach
w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej, za wyj¹tkiem czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
4. nieruchomoci lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci kulturalnej przez Rady So³eckie, tj.:
a) wietlica wiejska w Dobrej,
b) wietlica wiejska w ¯egowie,
c) wietlica wiejska w Niepruszewie,
d) wietlica wiejska w Szewcach,
e) wietlica wiejska w Dobie¿ynie,
f) wietlica wiejska w Kalwach,
g) wietlica wiejska w Otuszu
h) wietlica wiejska w Dakowych Suchych
za wyj¹tkiem czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
5. grunty, na których prowadzone s¹ targowiska miejskie.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Buk
() Andrzej Jankowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 190
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5252
UCHWA£A Nr XLV/241/05 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 29 listopada 2005 roku
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXI/168/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 listopada 2004 roku
w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych niezbêdnych do wymiaru i poboru podatków.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r., Nr
9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r., Nr 96, poz. 874, Nr
110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203,
poz. 1966 oraz; z 2004 r., Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr
96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r.,
Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167,
poz. 1399, poz. 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i M. P.
z 2003 r., Nr 51, poz. 804; z 2004 r., Nr 43, poz. 753, Nr 46,
poz. 794), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431; z 1994 r.,
Nr 1, poz. 3; z 1996 r., Nr 91, poz. 409; z 1997 r., Nr 43, poz.
272, Nr 137, poz. 926; z 1998r., Nr 108, poz. 681; z 2001 r., Nr
81, poz. 875; z 2002 r., Nr 200, poz. 1680; z 2003 r., Nr 110,
poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 i Nr
169, poz. 1419), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216,
poz. 1826; z 2005 r., Nr 164, poz. 1365) w zwi¹zku z art. 18 ust.
2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie 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 i Nr 116, poz.
1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) Miasta
i Gminy Buk uchwala co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr XXXI/168/04 Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów
formularzy podatkowych niezbêdnych do wymiaru i poboru
podatków (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 197,
poz. 4732), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy podatkowych:
1) deklaracja na podatek od nieruchomoci jak za³¹cznik
Nr 1 niniejszej Uchwa³y,
2) deklaracja na podatek rolny jak za³¹cznik Nr 3 niniejszej
Uchwa³y,
3) deklaracja na podatek leny jak za³¹cznik Nr 5 niniejszej Uchwa³y.
2. Za³¹cznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej Uchwa³y,
3. Za³¹cznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak Za³¹cznik Nr 2 do
niniejszej Uchwa³y,
4. Za³¹cznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak Za³¹cznik Nr 3 do
niniejszej Uchwa³y.
§2. Dotychczasowe wzory formularzy podatkowych stosuje siê do korekt deklaracji za 2005 rok.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006
roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Buk
() Andrzej Jankowski
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UCHWA£A Nr XLV/242/05 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 29 listopada 2005 roku
w sprawie okrelenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów na rok 2006 oraz poboru tego podatku
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz.
84 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110 poz.
1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966;
z 2004 r., Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959
i Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r., Nr 130, poz.
1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399,
Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i M. P. z 2003 r., Nr 51,
poz. 804; z 2004 r., Nr 43, poz. 753, Nr 46, poz. 794) w zwi¹zku
z art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie 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 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) Rada
Miasta i Gminy Buk uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 20,00 z³ od ka¿dego posiadanego psa.

w Buku Nr 66 1020 4144 0000 6202 0007 0532 lub drog¹ inkasa
u so³tysa wsi - na terenie so³ectw.
§3. 1. Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ lub wygas³
w ci¹gu roku, podatek ustala siê proporcjonalnie do liczby
miesiêcy, w którym istnia³ obowi¹zek.
2. Obowi¹zek podatkowy:
a) powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym powsta³y okolicznoci uzasadniaj¹ce
powstanie tego obowi¹zku.
b) wygasa z up³ywem miesi¹ca, w którym usta³y okolicznoci
uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§2. Podatek jest p³atny bez wezwania do dnia 31 marca
2006r. lub w ci¹gu 14 dni od dnia nabycia psa na konto
Urzêdu Miasta i Gminy Buk w PKO BP Nowy Tomyl Oddzia³

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Buk
() Andrzej Jankowski

5254
UCHWA£A Nr XLV/243/05 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 29 listopada 2005 roku
w sprawie op³aty targowej w roku 2006 oraz poboru tej op³aty
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002r., Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96 ,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.
1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r., Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz.
884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782;
z 2005 r., Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz.
1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462

i M. P. z 2003 r., Nr 51, poz. 804; z 2004 r., Nr 43, poz. 753,
Nr 46, poz. 794) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) Rada Miasta i Gminy Buk
uchwala co nastêpuje:
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§1. Op³atê targow¹ pobiera siê od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych
osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach.
§2. 1. Wysokoæ dziennej stawki op³aty targowej wynosi za
sprzeda¿:
a) ze straganu -

12,00 z³

b) z samochodu, wozu lub przyczepy -

18,00 z³

c) z rêki, koszyka -

4,00 z³.

§3. Za pobieranie op³aty targowej, prowadzenie jej ewidencji oraz utrzymanie porz¹dku na placu targowym odpowiedzialny jest Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Buku.
§4. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006
roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Buk
() Andrzej Jankowski

2. Op³atê targow¹ uiszcza siê do r¹k inkasenta.

5255
UCHWA£A Nr XLV/244/05 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie op³aty administracyjnej na 2006 rok za sporz¹dzenie wypisów i wyrysów
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie 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 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457) oraz art. 18 i 19 pkt 1 lit. e) ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r.,
Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r., Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203,
poz. 1966; z 2004 r., Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96,
poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r., Nr
130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167,
poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz.
1484 i M. P. z 2003 r., Nr 51, poz. 804; z 2004 r., Nr 43, poz.
753, Nr 46, poz. 794) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492; z 2005 r., Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) Rada
Miasta i Gminy Buk uchwala co nastêpuje:

§1. Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ od nie objêtej
op³at¹ skarbow¹ czynnoci urzêdowej, polegaj¹cej na sporz¹dzeniu wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) Za sporz¹dzenie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Buk
-

od ka¿dej strony formatu A-4 -

20,00 z³,

2) Za sporz¹dzenie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Buk
-

od ka¿dej strony formatu A-4 -

30,00 z³.

§2. Wysokoæ op³aty za sporz¹dzenie wypisu lub wyrysu,
o których mowa w §1 nie mo¿e byæ wy¿sza od kwoty
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maksymalnej okrelonej w art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r., Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r., Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200 poz.
1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r., Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz.
884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782;
z 2005 r., Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz.
1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462,
Nr 179, poz. 1484 i M. P. z 2003 r., Nr 51, poz. 804; z 2004 r.,
Nr 43, poz. 753, Nr 46, poz. 794).

§3. Op³ata, o której mowa w §1 podlega wp³acie przelewem na rachunek Urzêdu Miasta i Gminy Buk przed dokonaniem czynnoci urzêdowej.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Buk
() Andrzej Jankowski

5256
UCHWA£A Nr XXXII/309/2005 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIE¯Y
z dnia 2 grudnia 2005 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz.
220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153,
poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.
717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055,
Dz.U. Nr 116, poz. 1203), w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych1)
(tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84, Dz.U. Nr 200 poz.
1683, z 2003 r. Dz.U. Nr 96, poz. 874, Dz.U. Nr 110, poz. 1039,
Dz.U. Nr 188, poz. 1840, Dz.U. Nr 200, poz. 1953, Dz.U. Nr 203,
poz. 1966, z 2004 r. Dz.U. Nr 92, poz. 880, Dz.U. Nr 92 poz. 884,
Dz.U. Nr 96, poz. 959, Dz.U. Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr
130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13.10.2005 r. w sprawie
stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych
w 2006 r. (M. P. Nr 62, poz. 859 z 2005 r.), obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 14.11.2005 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M. P. Nr.68, poz. 956 z 2005 r.) Rada Miejska w Chodzie¿y
uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê roczne stawki w podatku od rodków transportowych w wysokoci okrelonej w za³¹czniku nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chodzie¿y.

§3. Z dniem 31 grudnia 2005 r. traci moc uchwa³a nr XXII/
232/2004 Rady Miejskiej w Chodzie¿y z dnia 29 listopada
2004 r. w sprawie podatku od rodków transportowych.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz Skawiñski
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7.12.1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17.06.1999 r. w sprawie
pobierania op³at za u¿ytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999 r.) Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa
Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie 
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej - dotycz¹ og³oszenia tych aktów
w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej - wydanie
specjalne
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXX1I/309/2005
Rady Miejskiej w Chodzie¿y
z dnia 2 grudnia 2005 r.

Podatek od jednego rodka transportowego wynosi rocznie:
1) od samochodu ciê¿arowego wyprodukowanego w 1996 r.
i póniej o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

1.044,00 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton -

1.253,00 z³

3) od samochodu ciê¿arowego wyposa¿onego w katalizator
wyprodukowanego w 1996 r. i póniej o dopuszczalnej
masie ca³kowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie 

473,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 

786,00 z³

a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie -

377,00 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 

940,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

659,00 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton -

753,00 z³

2) od samochodu ciê¿arowego wyprodukowanego przed
1996 r. o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie -

629,00 z³

4) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
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5) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton wyprodukowanych w 1996 r. i póniej 1.095,00 z³

7) od ci¹gnika siod³owego i balastowego wyposa¿onego
w katalizator przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego w 1996 r. i póniej 877,00 z³

6) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton wyprodukowanych przed 1996 r. 1.460,00 z³

8) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton:
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9) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego a wyprodukowanej w1996 r. i póniej 420,00 z³,
10) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
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b) równej i powy¿ej 30 miejsc 




727,00 z³
1.595,00 z³

13) od autobusu wyprodukowanego przed 1996 r. w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do mniej ni¿ 30 miejsc -

i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego a wyprodukowanej przed 1996 r. - 628,00 z³,
11) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równa lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
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12) od autobusu wyprodukowanego w 1996 r. i póniej
w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do mniej ni¿ 30 miejsc -
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834,00 z³



,
















b) równej i powy¿ej 30 miejsc 

1.845,00 z³

14) od autobusu wyposa¿onego w katalizator wyprodukowanego w 1996 r. i póniej w zale¿noci od liczby miejsc do
siedzenia:
a) do mniej ni¿ 30 miejsc b) równej i powy¿ej 30 miejsc 

609,00 z³
1.339,00 z³.
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