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5522
UCHWA£A Nr XXXVII/242/2005 RADY GMINY GO£UCHÓW
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r.; z póniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (jednolity tekst Dz.U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r.;
z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Go³uchów uchwala, co
nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,26 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej - 14,01 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 5,23 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ
zdrowotnych - 3,14 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku

publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  3,05
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
6) od budowli 2% ich wartoci, okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych,
7) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,56 z³ od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych 3,57 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,13 z³ od 1 m2
powierzchni.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Sobczak
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5523
UCHWA£A Nr XXXVII/244/2005 RADY GMINY GO£UCHÓW
z dnia 30 listopada 2005 r.
sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na rok 2006
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r.; z póniejszymi zmianami), art. 10.ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r.;
z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Go³uchów uchwala, co
nastêpuje:

2) od 1998 r. - 294,00 z³.
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie, w zale¿noci
od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 r. w³¹cznie - 346,00 z³,
2) od 1998 r. - 356,00 z³.

§1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:

3. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t do mniej ni¿ 12 t w zale¿noci
od roku produkcji pojazdu:

1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie w zale¿noci od
roku produkcji pojazdu:

1) do 1997 r. w³¹cznie - 472,00 z³,

1) do 1997 r. w³¹cznie - 284,00 z³,

2) od 1998 r. - 488,00 z³.
4. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej i liczbie osi:
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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 t do 8 t
w³¹cznie w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 r. w³¹cznie - 818,00 z³,
2) od 1998 r. - 828,00 z³.
6. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopusz-
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czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdu powy¿ej 8 t
i poni¿ej 12 t w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 r. w³¹cznie - 1.278,00 z³,
2) od 1998 r. - 1.290,00z³.
7. 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 - w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej
masy ca³kowitej i rodzaju zawieszenia zespo³u pojazdów:
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8. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ 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:
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11. Od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc, wyposa¿onych
w katalizator spalin, instalacjê gazow¹ lub jedno z tych
urz¹dzeñ, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu
1) do 1997 r. w³¹cznie - 512,00 z³,
2) od 1998 r. - 522,00 z³.
12. Od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc, nie wyposa¿onych
w katalizator spalin ani w instalacjê gazow¹, w zale¿noci
od roku produkcji pojazdu:







 























10. 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 w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej
i rodzaju zawieszenia zespo³u pojazdów:
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2) od 1998 r. - 120,00 z³.

9. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ masê ca³kowit¹ powy¿ej 10 t do 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowa-





1) do 1997 r. w³¹cznie - 110,00 z³,

2) od 1998 r - 64,00 z³.
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dzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noci od
roku produkcji przyczepy i naczepy:

1) do 1997 r. w³¹cznie - 54,00 z³,
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1) do 1997 r. w³¹cznie - 522,00 z³,
2) od 1998 r. - 532,00 z³.
13. Od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30,
wyposa¿onych w katalizator spalin, instalacjê gazow¹ lub
jedno z tych urz¹dzeñ, w zale¿noci od roku produkcji
pojazdu:
1) do 1997 r. w³¹cznie - 1.112,00 z³,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20646 —

2) od 1998 r. - 1.122,00 z³.
14. Od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30,
nie wyposa¿onych w katalizator spalin ani w instalacjê
gazow¹, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 r. w³¹cznie  1.122,00 z³,

Poz. 5523, 5524

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Go³uchów.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 r.

2) od 1998 r.  1.132,00 z³.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Sobczak

5524
UCHWA£A Nr XXXVII/245/2005 RADY GMINY GO£UCHÓW
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 kpt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r.; z póniejszymi zmianami), oraz art. 14 pkt
1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (jednolity tekst Dz.U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r.;
z póniejszymi zmianami), Rada Gminy Go³uchów uchwala co
nastêpuje:
§1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci - 34,00 z³ za jednego psa.
§2. Podatek p³atny jest z góry bez wezwania, w terminie
do 31 marca lub w ci¹gu dwóch tygodni od dnia nabycia.

§3. Podatek pobiera siê w po³owie jego wysokoci ustalonej w §1 je¿eli osoba fizyczna naby³a psa po dniu 30 czerwca
roku podatkowego.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Jan Sobczak
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Poz. 5525, 5526

5525
UCHWA£A Nr XXXVII/246/2005 RADY GMINY GO£UCHÓW
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od posiadania psów na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. Nr 142 poz.
1591 z 2001 r.; z póniejszymi zmianami) i art. 14 pkt 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(jednolity tekst Dz.U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r.; z póniejszymi
zmianami) w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy Go³uchów Nr XV/
102/2003 z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok
Rada Gminy Go³uchów uchwala co nastêpuje:

§1. Zwalnia siê z podatku od posiadania psów pozosta³ych posiadaczy nie wymienionych w art. 13 ust. 2 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych - od jednego psa.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. 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 Gminy
() Jan Sobczak

5526
UCHWA£A Nr XXXVII/247/2005 RADY GMINY GO£UCHÓW
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r.; z póniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 6 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (jednolity tekst Dz.U. Nr 9
poz. 84 z 2002 r.; z póniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
nr 94 poz. 431 z 1993 r.; ze zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200
poz. 1682) Rada Gminy Go³uchów uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê wzory formularzy podatkowych do podatku
od nieruchomoci:
a) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci (IN1) stanowi¹cy za³¹cznik nr 1,
b) wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci (DN-1) stanowi¹cy za³¹cznik nr 2,
c) wzór za³¹cznika do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomociach (ZN-1A) stanowi¹cy za³¹cznik nr 3,

d) wzór za³¹cznika do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1B) stanowi¹cy za³¹cznik nr 4.
§2. Ustala siê wzory formularzy podatkowych do podatku
rolnego:
a) wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowi¹cy za³¹cznik nr 5,
b) wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowi¹cy za³¹cznik nr 6,
c) wzór za³¹cznika do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomociach (ZR-1A) stanowi¹cy za³¹cznik nr 7,
d) wzór za³¹cznika do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZR-1B) stanowi¹cy za³¹cznik nr 8.
§3. Ustala siê wzory formularzy podatkowych do podatku
lenego:
a) wzór informacji w sprawie podatku lenego (IL-1) stanowi¹cy za³¹cznik nr 9,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20648 —

b) wzór deklaracji na podatek leny (DL-1) stanowi¹cy za³¹cznik nr 10,
c) wzór za³¹cznika do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomociach lenych (ZL-1A) stanowi¹cy za³¹cznik nr 11,
d) wzór za³¹cznika do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZL-1B) stanowi¹cy za³¹cznik nr 12.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Poz. 5526

§5. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Go³uchów Nr XXVII/
177/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia
wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych.
§6. 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 Gminy
() Jan Sobczak
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UCHWA£A Nr XXXVII/248/2005 RADY GMINY GO£UCHÓW
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie wyznaczenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso
podatku rolnego, lenego, od nieruchomoci i od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r.; z póniejszymi zmianami), w oparciu o art.
6b ustawy z dnia 13 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
Nr 94 poz. 431 z 1993 r.; z póniejszymi zmianami), art. 6 ust.
8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym
(Dz.U. Nr 200 poz. 1682; z póniejszymi zmianami), art. 6 ust.
12 i art. 14 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (jednolity tekst Dz.U. Nr
9 poz. 84 z 2002 r.; z póniejszymi zmianami) Rada Gminy
Go³uchów uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê pobór w drodze inkasa nastêpuj¹cych
podatków od osób fizycznych:

- podatku od nieruchomoci,
- podatku od posiadania psów.
2. Inkasentami s¹ So³tysi, którym ustala siê wynagrodzenie w wysokoci 5% od zebranych kwot.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Go³uchów Nr XXXI
/205/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia
inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso podatku
lenego.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 r.

- podatku rolnego,

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Sobczak

- podatku lenego,

5528
UCHWA£A Nr XXXII/184/2005 RADY GMINY PIASKI
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dnie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z póniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 punkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190
poz. 1606 ze zmianami) Rada Gminy Piaski uchwala, co
nastêpuje:
§1. 1. Podatek od rodków transportowych wyprodukowanych w 1990 r. i póniej wynosi rocznie:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

559,00

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

894,00

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.064,00,

2) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
-

od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

1.490,00,

3) od przyczep i naczep, które ³¹cznic 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;
279,00,
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4) od autobusów w nale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc

1.494,00,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.889,00.

3) 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: 223,00,

2. Dla pojazdów okrelonych w ust. 1 pkt 1 - 4 wyprodukowanych przed 1990 r. podatek wynosi rocznie:

4) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:

1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

614,00,

b) od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

949,00,

c) od 9 ton do poni¿ej 12 ton

1.117,00,

od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

3) od przyczep i naczep, 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:
290,00,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.889,00.

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

838,00,

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.889,00,

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Piaski,

1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
502,00,

-

4. Podatek od rodków transportowych p³atny jest
w kasie Urzêdu Gminy Piaski lub na rachunek Urzêdu Gminy
w Powiatowym Banku Spó³dzielczym Oddzia³ Piaski Nr konta
27 86780005 0050 0500 4994 0001.

3. Dla pojazdów okrelonych w §1 ust. 1 pkt 1 - 4
posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku wynosz¹ rocznie:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony

1.494,00,

3. Stawki podatku od rodków transportowych od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczalna masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹,
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego okrela za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

4) od autobusów w nale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
1.494,00,

mniej ni¿ 30 miejsc

2. Stawki podatku od rodków transportowych od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania
³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton okrela
za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

1.494,00,

a) mniej ni¿ 30 miejsc

-

§2. 1. Stawki podatku od rodków transportowych od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton okrela za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

2) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej, masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
-

Poz. 5528
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§5. Traci moc uchwa³a Nr XXI/116/2004 Rady Gminy
Piaski z dnia z grudniu 2004 r. w sprawie ustalenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego,

1.005,00,

2) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznic z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u:
-

od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Piaskach
() Irena Ró¿alska

1.452,00

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXXII/184/05
Rady Gminy Piaski
z dnia 30 listopada 2005 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXII/184/05
Rady Gminy Piaski
z dnia 30 listopada 2005 r.
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXII/184/05
Rady Gminy Piaski
z dnia 30 listopada2005 r.

/
























STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY




0


 


 




 

 


 

 





 






'










7 




















Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

Poz. 5529

— 20677 —

5529
UCHWA£A Nr XXXII/185/2005 RADY GMINY PIASKI
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. z 2001 Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 5 ust.
1 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) oraz
art. 4 ust. 1 i art. 13 punkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190 poz. 1606 ze zmianami) Rada
Gminy Piaski uchwala, co nastêpuje:

ci:

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomo-

1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,57 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,52 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacjê po¿ytku publicznego - 0,13 z³ od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - 0,44 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych

na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 12,91 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,61 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 3,30 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartoci.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Piaski.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XXI/11/2004 r. Rady Gminy
Piaski z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomoci.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Piaskach
() Irena Ró¿alska
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5530
UCHWA£A Nr XXXII/186/2005 RADY GMINY PIASKI
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów i terminów p³atnoci podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 15, art. 40 ust. 1, art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) art. 14 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84 z póniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
punkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³oszeniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 190 poz. 1606 ze zmianami) Rada Gminy Piaski
uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê wysokoæ rocznej stawki podatku od
posiadania psów w wysokoci 25,00 z³ od jednego psa.
2. W przypadku powstania obowi¹zku podatkowego po
dniu 30 czerwca danego roku podatkowego, stawka podatku
wynosi 12,50 z³ od jednego psa.
§2. 1. Podatek od posiadania psów p³atny jest bez wezwania w terminie do dnia 15 maja danego roku z zastrze¿eniem ust. 2.
2. W przypadku nabycia psa po terminie o którym mowa
w ust. 1, podatek p³atny jest w terminie 14 dni od dnia nabycia
psa.

3. Podatek p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy Piaski.
§3. Zwalnia siê z podatku od posiadania psów:
1) z tytu³u posiadania psów w wieku do 2 miesiêcy,
2) z tytu³u posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw domowych - po jednym na ka¿de gospodarstwo domowe z wy³¹czeniem zwolnionych ustawowo.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Piaski.
§5. Traci moc uchwa³a Nr XXI/119/2004 Rady Gminy
Piaski z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki
podatku od posiadania psów i terminów p³atnoci podatku.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Piaskach
() Irena Ró¿alska

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20679 —

Poz. 5531

5531
UCHWA£A Nr XXXII/187/2005 RADY GMINY PIASKI
z dnia 30 listopada 2005 r.
sprawie ustalenia dziennej stawki op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 15, 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), art.
19 pkt. 1 lit. a i pkt. 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) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 punkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2005 r. Nr 190
poz. 1606 ze zmianami) Rada Gminy Piaski uchwala, co
nastêpuje:
§1. Usta³a siê nastêpuj¹ce stawki dzienne op³aty targowej:
1) za sprzeda¿ z samochodów osobowych, osobowo-towarowych i straganów - stanowisko o szerokoci 3,5 mb
16,00 z³,
2) przy sprzeda¿y towarów - stanowisko o szerokoci 1,2 mb
8,00 z³.
§2. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów op³aty targowej wyznacza siê:
1) Pani¹ Joannê Polaszyk,
2) Pana Jana Wolniewicza.
3. Ustala siê wysokoæ wynagrodzenia za inkaso w wysokoci 10% pobranych op³at.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Piaski.
§4. Traci moc uchwa³a Nr XXI/120/2004 Rady Gminy
Piaski z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia dziennej
stawki op³aty targowej.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Piaskach
() Irena Ró¿alska
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5532
UCHWA£A Nr XLVIII/363/2005 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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; z 2002 r., Nr 153, poz.
1568 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r., Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441 z 2005
r.) i art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych1) (tekst jednolity:
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, Nr 92, poz.
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)
uchwala siê co nastêpuje:
§1. 1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie Miasta i Gminy Swarzêdz:
1) 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 - 3,52 z³ od 1 ha powierzchni,
c) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,16 z³ od 1 m2
powierzchni;

1) nieruchomoci lub ich czêci zajête na wiadczenie us³ug
w zakresie opieki spo³ecznej, za wyj¹tkiem prowadzonych
w formie dzia³alnoci gospodarczej,
2) nieruchomoci lub ich czêci zajmowane przez instytucje
kultury, wietlice wiejskie, kluby i wietlice osiedlowe,
z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
3) nieruchomoci lub ich czêci, w których wykonywane s¹
zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, za wyj¹tkiem
prowadzonych w formie dzia³alnoci gospodarczej,
4) nieruchomoci lub ich czêci stanowi¹ce pozosta³e obiekty komunalne bêd¹ce w³asnoci¹ Gminy,
5) nieruchomoci lub ich czêci zajête na zadania z zakresu
bezpieczeñstwa publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej,
za wyj¹tkiem prowadzonych w formie dzia³alnoci gospodarczej.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Swarzêdz.
§4. Traci moc Uchwa³a Nr XXXIV/259/2004 Rady Miejskiej
w Swarzêdzu z dnia 8 grudnia 2004 r. sprawie stawek
w podatku od nieruchomoci na rok 2005.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() Bo¿ena Szyd³owska

2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - 0,54 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 16,00 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,37 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,61 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego - 4,50 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartoci.
§2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 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),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania op³at za u¿ytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199
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UCHWA£A Nr XLVIII/366/2005 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 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; Nr 153, poz. 1568 z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 116, poz.
1203, Nr 172, poz. 1441 z 2005r.) 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 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; z 2005 r. Nr 164, poz.
1365, Nr 169, poz. 1419) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych1) (tekst
jednolity: 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,
Nr 92, poz. 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) oraz 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wzór informacji w sprawie podatku od
nieruchomoci, rolnego, lenego stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§2. Okrela siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3. Okrela siê wzór deklaracji na podatek rolny stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§4. Okrela siê wzór deklaracji na podatek leny stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4 do niniejszej uchwa³y.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Swarzêdz.
§6. Traci moc uchwa³a Nr III/5/2002 Rady Miejskiej
w Swarzêdzu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wzoru deklaracji i informacji o nieruchomociach.
§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Swarzêdz.
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() mgr Bo¿ena Szyd³owska
1)
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 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),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania op³at za u¿ytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
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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UCHWA£A Nr XXIX/200/05 RADY MIEJSKIEJ GMINY K£ECKO
z dnia 5 grudnia 2005 r.
w sprawie poboru podatku rolnego
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 ze zmianami) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. Nr
94 z 1993 r. poz. 431 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1. 1. Pobór podatku rolnego od podatników bêd¹cych
osobami fizycznymi z terenu wsi powierza siê so³tysom za
wynagrodzeniem w wysokoci 5% zainkasowanych kwot.

2. Podatek p³atny jest w Banku Spó³dzielczym w Gnienie
Oddzia³ Kiecko na konto Urzêdu Miejskiego Nr 76 90650006
0070 0700 0130 0001.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy K³ecko
() Mieczys³aw Szczepañski

5535
UCHWA£A Nr XXIX/201/05 RADY MIEJSKIEJ GMINY K£ECKO
z dnia 5 grudnia 2005 r.
w sprawce ustalenia wysokoci 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 ze zmianami) oraz art. 5, art. 6 ust. 12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity z 2002 Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê na terenie miasta i gminy K³ecko
roczne stawki podatku od nieruchomoci wg za³¹cznika nr
1 do uchwa³y.
§2. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci: - budynki i grunty po³o¿one na terenie Gminy zajête na potrzeby
kultury i ochrony przeciwpo¿arowej.
2. Budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania
cieków, stacje uzdatniania wody oraz linie przesy³owe
i rozdzielcze wody.
3. Zwolnienia nie dotycz¹ nieruchomoci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.

§3. 1. Podatek p³atny jest w Banku Spó³dzielczym
w Gnienie Oddzia³ K³ecko na konto Urzêdu Miejskiego Nr 76
90650006 0070 0700 0130 0001.
2. Pobór podatku od nieruchomoci od podatników bêd¹cych osobami fizycznymi z terenu wsi powierza siê so³tysom za wynagrodzeniem w wysokoci 5% zainkasowanych
kwot.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§5. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Gminy K³ecko Nr
XX/136/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od l stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy K³ecko
() Mieczys³aw Szczepañski
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXIX/2001/05
Rady Miejskiej Gminy K³ecko
z dnia 5 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek
podatku od nieruchomoci.

ROCZNE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOCI
1. Od gruntów:

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
14,00 z³,

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
0,50 z³,

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siew6,30 z³,
nym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

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

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

c) zajêtych pod budownictwo rekreacji indywidualnej (letniskowej) i niezabudowanych przeznaczonych pod za0,33 z³,
budowê letniskow¹ od 1 m2 powierzchni

e) rekreacji indywidualnej (letniskowych) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
6,17 z³,

d) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni
0,12 z³.

f) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni
4,00 z³

2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

0,48 z³,

(spe³niaj¹ce wymogi definicji budynku wed³ug prawa budowlanego)
3. Od budowli - ich wartoci

2%.

5536
UCHWA£A Nr 232/05 RADY MIEJSKIEJ W K£ODAWIE
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji z bud¿etu
Gminy K³odawa, sposobu rozliczania i kontroli zadañ zlecanych organizacjom pozarz¹dowym
Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr
15, poz. 148; Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874,
Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291,
Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Dz.U. z 2005 r. Nr 14,
poz. 114, Nr 64, poz. 565), 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, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.

1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), Rada Miejska
w K³odawie uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1. Niniejsza uchwa³a reguluje:

Dziennik Urzêdowy
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1) tryb postêpowania o udzielenie dotacji,
2) sposób rozliczania dotacji,
3) sposób kontroli wykonywania dotowanego zadania
-

w odniesieniu do organizacji pozarz¹dowych, którym
Miasto i Gmina K³odawa zamierza zlecaæ zadania
publiczne nie wyszczególnione w art. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z pón. zm).

2. Pod pojêciem organizacja pozarz¹dowa na potrzeby
niniejszej uchwa³y nale¿y rozumieæ niezaliczony do sektora
finansów publicznych i nie dzia³aj¹cy w celu osi¹gania zysku
podmiot z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148;
z pón. zm.).
§2. rodki finansowe na dotacje dla organizacji pozarz¹dowych planuje siê jako wydatki wyodrêbnione w stosownych pozycjach bud¿etu Gminy K³odawa.
ROZDZIA£ II
Tryb postêpowania o udzielenie dotacji
§3. 1. Burmistrz K³odawy wystêpuj¹c z inicjatyw¹ zlecenia realizacji zadañ finansowanych dotacj¹ umieszcza listê
tych zadañ na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy okrelaj¹c:
a) rodzaj zadania,
b) termin realizacji,
c) warunki, jakie powinien spe³niaæ podmiot dotowany,
d) termin sk³adania ofert realizacji zadania.
2. Og³oszenie, o którym mowa w ust. 1 wywiesza siê z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt d.
§4. 1. Wniosek organizacji pozarz¹dowej o udzielenie
dotacji powinien zawieraæ w szczególnoci:
a) okrelenie podmiotu wystêpuj¹cego z wnioskiem,
b) szczegó³owy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
c) wysokoæ oczekiwanej kwoty dotacji.
2. Do wniosku do³¹cza siê dodatkowo:
a) wyci¹g z rejestru w³aciwego dla danej organizacji pozarz¹dowej,
b) kalkulacjê przewidywanych kosztów realizacji zadania.
3. Wniosek powinien byæ podpisany przez osoby uprawnione do sk³adania owiadczeñ woli zgodnie z przepisami
dotycz¹cymi podmiotu dotowanego.
4. Burmistrz K³odawy mo¿e uzale¿niæ rozpatrzenie wniosku od z³o¿enia w okrelonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.

Poz. 5536

§5. Przy wyborze podmiotu dotowanego Burmistrz obowi¹zany jest kierowaæ siê gwarancj¹ w³aciwego wykonania
zadania oraz wielkoci¹ dotacji okrelon¹ we wniosku.
§6. Przy rozpatrywaniu wniosku Burmistrz uwzglêdnia
w szczególnoci:
a) znaczenie zadania dla interesów Gminy,
b) wysokoæ rodków bud¿etowych, które s¹ przeznaczone na realizacjê danego zadania,
c) ocenê przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów
realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego
zadania,
d) ocenê mo¿liwoci realizacji zadania przez podmiot
dotowany,
e) analizê wykonania zadañ zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzglêdnieniem
w szczególnoci jakoci i terminowoci rozliczenia
otrzymanej dotacji.
§7. 1. Listê podmiotów dotowanych og³asza siê na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w K³odawie okrelaj¹c:
a) nazwê podmiotu dotowanego,
b) zadanie zlecone do wykonania,
c) wysokoæ przyznanej dotacji.
2. Og³oszenie na tablicy og³oszeñ, o którym mowa w ust.
1 umieszcza siê niezw³ocznie po rozstrzygniêciu w przedmiocie zg³oszonych wniosków o dotacjê. Og³oszenie to winno byæ
wywieszone przez okres co najmniej 14 dni.
§8. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastêpuje na
podstawie umowy zawartej pomiêdzy Gmin¹, a podmiotem
dotowanym.
§9. Umowa dotacyjna zawiera w szczególnoci:
1) oznaczenie stron,
2) okrelenie czasu, na jaki zostaje zawarta,
3) szczegó³owy zakres rzeczowy realizowanego zadania
i termin jego wykonania,
4) okrelenie wysokoci dotacji, jak¹ Gmina przeka¿e podmiotowi dotowanemu z tytu³u realizacji umowy oraz terminu i tryb jej p³atnoci,
5) okrelenie trybu i terminów przekazywania dotacji,
6) okrelenie sposobu i terminów rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu nie wykorzystanej czêci dotacji,
7) zobowi¹zanie podmiotu dotowanego do poddania siê
kontroli przeprowadzanej przez Urz¹d Miasta i Gminy
w K³odawie w zakresie objêtym umow¹ oraz tryb tej
kontroli,
8) postanowienia o karach umownych na wypadek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy,
9) okrelenie warunków wypowiedzenia umowy.
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ROZDZIA£ III
Sposób rozliczania dotacji
§10. Dotacjê nale¿y rozliczyæ w terminie 30 dni od zrealizowania zadania lub zrealizowania kolejnego etapu zadania.
§11. Jako dokumenty do rozliczenia dotacji uznaje siê
w szczególnoci kopie b¹d kserokopie potwierdzone za zgodnoæ z orygina³em:
a) rachunków, faktur oraz ich zestawienia,
b) list p³ac, delegacji itp.
§12. Niewykorzystane przez podmiot dotowany rodki
podlegaj¹ zwrotowi w terminie rozliczenia dotacji z §10.
§13. W umowie zamieszcza siê postanowienie, ¿e je¿eli
dotacja nie zostanie rozliczona lub przedstawione przez podmiot dotowany rozliczenie nie zostanie przyjête przez Burmistrza Miasta i Gminy X to przekazana kwota dotacji podlega
zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaleg³oci podatkowych
naliczonymi od dnia przekazania dotacji.
§14. W terminie do 31 lipca danego roku bud¿etowego
i do 31 marca roku nastêpnego wywiesza siê na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w K³odawie zestawienie
udzielonych, wykorzystanych i rozliczonych w poprzednim
pó³roczu dotacji. Zestawienie wywiesza siê na tablicy og³oszeñ przez okres 14 dni.
ROZDZIA£ IV

nie komórki Urzêdu Miasta i Gminy w K³odawie i komisje
Rady Miejskiej dokonywa³y kontroli sposobu wykorzystania
dotacji.
§17. Kontrola, o której mowa w §16 polega na:
a) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji i realizacji
celów zak³adanych w zakresie dotowanego zadania (kontrola merytoryczna),
b) sprawdzaniu dokumentów zwi¹zanych z realizacj¹ dotowanego zadania, w szczególnoci znajduj¹cych siê
w siedzibie podmiotu orygina³ów dokumentów finansowych (kontrola formalno - rachunkowa).
§18. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci w sposobie wykorzystania dotacji, polegaj¹cych w szczególnoci
na:
1) niew³aciwym (niezgodnym z celem okrelonym we wniosku i zawartej umowie) realizowaniem dotowanego zadania,
2) rozbie¿nociach miêdzy orygina³ami dokumentów, a przedstawionymi do rozliczenia kopiami, kserokopiami lub zastawieniami,
3) przedstawieniu nieprawdy w za³¹czonych do rozliczenia
owiadczeniach,
-

wstrzymuje siê przekazywanie kolejnych transz dotacji,
a dotychczas przekazywana kwota podlega zwrotowi
wraz z odsetkami ustawowymi od dnia przekazania
dotacji podmiotowi dotowanemu.

Sposób kontroli realizacji dotowanego zadania

ROZDZIA£ V

§15. Podmiot dotowany obowi¹zany jest prowadziæ takie
zasady obiegu i opisywania dokumentów finansowych, by
orygina³y dokumentów wiadcz¹cych o dokonaniu wydatków
sfinansowanych w ca³oci lub w czêci z otrzymanej dotacji
zaopatrzone by³y w sposób trwa³y w klauzulê potwierdzaj¹c¹
ten fakt.

Przepisy koñcowe

§16. W umowie dotacyjnej zamieszcza siê postanowienie, i¿ podmiot dotowany wyra¿a zgodê na to, by odpowied-

§19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
K³odawy.
§20. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Tadeusz £ojewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

Poz. 5537

— 20697 —

5537
UCHWA£A Nr 239/05 RADY MIEJSKIEJ W K£ODAWIE
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2006 rok
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 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
Nr 175, poz. 1457) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity: 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 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) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13
padziernika 2005 r. w sprawie stawek podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹cych w 2006 r. (M.P. Nr 62, poz.
859) i obwieszczenia Ministra Finansów z 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 K³odawie uchwala, co nastêpuje:
§1. Roczne stawki podatku od rodków transportowych
na terenie Gminy K³odawa okrela poni¿sza tabela.
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§2. Podatek nale¿y wp³acaæ bez wezwania w kasie Urzêdu
Miasta i Gminy w K³odawie lub na konto urzêdu: 63 8545 0008
0000 028601371613 BS K³odawa.
§3. Traci moc uchwa³a nr 93/03 Rady Miejskiej w K³odawie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych.
§4. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006
r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.









































































2. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w K³odawie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Burmistrza K³odawy.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Tadeusz £ojewski
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5538
UCHWA£A Nr 241/05 RADY MIEJSKIEJ W K£ODAWIE
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci
Na podstawie 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 i Nr 214 poz. 1806, z 2003
r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Dz.U. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr
175 poz. 1457) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych1) (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz.
84 i Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz.
1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966,
z 2004 r. Dz.U. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123,
poz. 1291 Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Dz.U. 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) w zwi¹zku z pkt
1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów 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 K³odawie uchwala, co nastêpuje:
§1. Roczne stawki podatku od nieruchomoci na terenie
gminy K³odawa wynosz¹:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych
lub ich czêci
0,52 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
16,40 z³,

7) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,66 z³,
8) od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,61 z³,
9) od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
0,21 z³.
§2. Traci moc uchwa³a Nr 151/04 Rady Miejskiej w K³odawie z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie okrelenia stawek
podatku od nieruchomoci.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
K³odawy.
§4. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006
r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
przez wywieszenie obwieszczenia na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta i Gminy w K³odawie, oraz opublikowaniu w Biuletynie
Informacyjnym Burmistrza K³odawy.
Przewodnicz¹cy Rady
() Tadeusz £ojewski

3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
8,58 z³,

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

4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
3,71 z³,

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 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),

5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub
ich czêci w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
5,02 z³,

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 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).

6) od budowli lub ich czêci

2% ich wartoci,

1)
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5539
UCHWA£A Nr XL/256/2005 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci
Na podstawie 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 (tj.
Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska Gminy
Skoki uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci po³o¿onych na terenie miasta i gminy Skoki w wysokoci:
1. Od gruntów:
1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków  0,63 z³ od 1 m2 powierzchni;
2) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych  3,61 z³ od 1 ha powierzchni;
3) zabudowanych zajêtych pod budynki rekreacji indywidualnej (letniskowe) i niezabudowanych przeznaczonych pod
zabudowê letniskow¹  0,33 z³ od 1 m 2 powierzchni;
4) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,12 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich czêci:
1) mieszkalnych - 0,34 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
2a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej z wy³¹czeniem pomieszczeñ zajêtych na cele socjalne dla pracowników
najemnych, magazynowe i gara¿e  10,21 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej;
b) wy³¹czonych w pkt 2a - zajêtych na cele socjalne dla
pracowników najemnych, magazynowe i gara¿e  9,30
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
3) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  6,41
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
4) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,61 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej;

5) pozosta³ych, w tym:
a) rekreacji indywidualnej (letniskowych), gara¿y i budynków gospodarczych usytuowanych na terenach
rekreacyjno - wypoczynkowych  6,17 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej;
b) altan i innych obiektów budowlanych po³o¿onych na
terenie rodzinnych ogrodów dzia³kowych  6,17 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
c) gara¿y nie wymienionych w §1 ust. 2 pkt 2 lit. b
niniejszej Uchwa³y, gospodarczych i inwentarskich 
3,18 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
d) innych, nie wymienionych w §1 ust. 2 pkt 5 lit. a, b),
c) niniejszej uchwa³y, w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  6,17 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budowli - 2% ich wartoci.
§2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
- nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby zak³adów
bud¿etowych, obiektów sportowych, instytucji kultury
(w tym wietlic), bibliotek i ochotniczych stra¿y po¿arnych.
§3. Podatek jest p³atny na konto Urzêdu Miasta i Gminy,
w kasie Urzêdu lub u wyznaczonych inkasentów. Inkasentami
podatku ustala siê so³tysów wsi i przyznaje siê wynagrodzenie w wysokoci 3% od zainkasowanej kwoty.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skoki.
§5. Traci moc Uchwa³a Nr XXIX/163/2004 Rady Miejskiej
Gminy Skoki z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia
stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Gminy Skoki
() Gra¿yna Szymkowiak
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5540
UCHWA£A Nr XL/257/2005 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze
zmianami) Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co nastêpuje:
§1. redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2005 r. okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2005 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2005 r. (Mon. Pol. Nr 62, poz. 867), obni¿a
siê z kwoty 27,88 z³ za 1 q do kwoty 26,00 z³ za 1 q.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skoki.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje w roku podatkowym 2006.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Gminy Skoki
() Gra¿yna Szymkowiak

5541
UCHWA£A Nr XL/258/2005 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek w podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 10 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) Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co
nastêpuje:
§1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie miasta i gminy
Skoki:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  518,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  629,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  724,00 z³,
d) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  stawki
okrela za³¹cznik nr 1 do uchwa³y, w zale¿noci od
liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia,

2) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5
tony i poni¿ej 12 ton  1.223,00 z³,
3) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  stawki okrela za³¹cznik nr 2
do uchwa³y, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej
masy ca³kowitej zespo³u pojazdów i rodzaju zawieszenia,
4) od przyczep lub naczep, 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  371,00 z³,
5) od przyczep lub naczep, 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 okrela za³¹cznik nr 3 do uchwa³y,
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w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej
zespo³u pojazdów i rodzaju zawieszenia,

§3. Traci moc uchwa³a Nr XXIX/165/2004 Rady Miejskiej
Gminy Skoki z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia
stawek w podatku od rodków transportowych.

6) od autobusów o iloci miejsc do siedzenia:

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 r.

a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  665,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.469,00 z³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skoki.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Gminy Skoki
() Gra¿yna Szymkowiak

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XL/258/2005
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 6 grudnia 2005 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH OD SAMOCHODÓW
CIÊ¯AROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XL/258/2005
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 6 grudnia 2005 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH OD CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH
I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XL/258/2005
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 6 grudnia 2005 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH OD PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE
Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON
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5542
UCHWA£A Nr XL/259/2005 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 14 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Skoki
uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów przez osoby fizyczne zamieszka³e na terenie miasta
i gminy Skoki w wysokoci: 10 z³ od ka¿dego psa.
§2. Podatek pobiera siê w po³owie stawki, je¿eli osoba
wesz³a w posiadanie psa po dniu 30 czerwca danego roku
podatkowego.
§3. Podatek jest p³atny z góry, bez wezwania na konto
Urzêdu Miasta i Gminy, w kasie Urzêdu lub u wyznaczonych
inkasentów w terminie do dnia 15 marca ka¿dego roku, b¹d
w ci¹gu dwóch tygodni od dnia wejcia w posiadanie psa.

§4. Inkasentami podatku ustala siê so³tysów wsi. Inkasentom z tytu³u inkasa podatku przyznaje siê wynagrodzenie
w wysokoci 30% od pobranej kwoty.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skoki.
§6. Traci moc Uchwa³a Nr XXIX/167/2004 Rady Miejskiej
Gminy Skoki z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia
podatku od posiadania psów.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Gminy Skoki
() Gra¿yna Szymkowiak

5543
UCHWA£A Nr XL/260/2005 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie wysokoci op³aty targowej
Na podstawie art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 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) Rada Miejska Gminy
Skoki uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki dzienne op³aty targowej
pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach na terenie miasta
i gminy Skoki:
- przy sprzeda¿y z rêki, kosza, skrzynki, wiadra, roweru
i wózka rêcznego ma³ych iloci warzyw i owoców itp.
3,00 z³,

- przy sprzeda¿y ze straganu stanowi¹cego w³asnoæ sprzedaj¹cego, przy sprzeda¿y z samochodu osobowego
z przyczep¹ oraz przy sprzeda¿y z samochodu dostawczego, z ci¹gnika z przyczep¹ lub z wozu konnego - warzyw,
owoców i produktów rolnych
16,00 z³,
- przy sprzeda¿y ze straganu stanowi¹cego w³asnoæ sprzedaj¹cego, przy sprzeda¿y z samochodu osobowego
z przyczep¹ oraz przy sprzeda¿y z samochodu dostawczego, z ci¹gnika z przyczep¹ lub z wozu konnego - innych
artyku³ów spo¿ywczych i przemys³owych
25,00 z³.
§2. Terminem p³atnoci op³aty targowej jest dzieñ,
w którym dokonywana jest sprzeda¿.
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§3. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
Inkasentem op³aty targowej ustala siê p. Wojciecha Glinkiewicza zam. w Skokach przy ul. Kocielnej 13. Inkasentowi
przyznaje siê wynagrodzenie miesiêczne w wysokoci 130,00
z³ + 10% zainkasowanej kwoty.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skoki.

§5. Traci moc uchwa³a Nr XXIX/168/2004 Rady Miejskiej
Gminy Skoki z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wysokoci
op³aty targowej.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Gminy Skoki
() Gra¿yna Szymkowiak

5544
UCHWA£A Nr XL/261/2005 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej
Na podstawie art. 18 i 19 pkt 1 lit. e 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) Rada Miejska Gminy Skoki
uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za wydanie:
- wypisu ze studium lub planu miejscowego Gminy Skoki
w wysokoci
16,00 z³,
- wyrysu ze studium lub planu miejscowego Gminy Skoki
w wysokoci
15,00 z³.
§2. Op³atê okrelon¹ w §1 nale¿y uiciæ przed wydaniem
wypisu lub wyrysu w kasie Urzêdu Miasta i Gminy Skoki.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skoki.
§4. Traci moc uchwa³a Nr XXIX/166/2004 Rady Miejskiej
Gminy Skoki z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia
op³aty administracyjnej.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Gminy Skoki
() Gra¿yna Szymkowiak
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5545
UCHWA£A Nr XXV/164/2005 RADY GMINY SKULSK
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym 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 Nr 142 poz. 1591), (zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr
214 poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568;
z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) w zwi¹zku
z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych 1) (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200
poz. 1683; z 2003 r. Dz.U. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039,
Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004
r. Dz.U. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291);
z 2005 r. Dz.U. Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz.
1399 Rada Gminy Skulsk uchwala co nastêpuje:

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych na 2006 r.
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie

300 z³,

b) od 5,5 t do 9 t w³¹cznie

300 z³,

c) powy¿ej 9 t a poni¿ej 12 t

400 z³.

2. Od samochodów ciê¿arowych:
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3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdu.
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie



c) powy¿ej 9 t a poni¿ej 12 t

520 z³.
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520 z³,

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹

520 z³,
=



b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie
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5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ od 7 t
i poni¿ej 12 t (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego)
=
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6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 t




80 z³.







a) od 7 t i poni¿ej 12 t










 







 











 







 





7. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej ni¿ 30 miejsc

400 z³,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

600 z³.

§2. 1. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 3, 5, 10
wyprodukowanych przed 1970 r. stawki podatku zwiêksza siê
o 10 procent.
2. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 3, 5, 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê o 10
procent.
§3. Podatek od rodków transportowych p³atny jest bez
wezwania w dwóch równych ratach:
- pierwsza w terminie do dnia 15.02.2006 r.
- druga w terminie do dnia 15.09.2006 r.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, nie wczeniej ni¿ 1 stycznia 2006 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Grzegorz Nykowski
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 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),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 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).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; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
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5546
UCHWA£A Nr XXV/191/05 RADY GMINY BLIZANÓW
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku
od nieruchomoci na rok 2006 na obszarze gminy Blizanów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 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 i Nr 167, poz. 1759 oraz
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (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 poz. 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 obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 padziernika 2005 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 68,
poz. 956) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
nieruchomoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,53 od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki 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 u¿ytkowej
2) od budynków lub ich czêci:

a) mieszkalnych - 0,28 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 15,00 z³ od
1 m2 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 - 1,81 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 - 3,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) od budowli - 2% ich wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7.
§2. Podatek od nieruchomoci od osób fizycznych pobierany jest w drodze inkasa, p³atny na rachunek bankowy lub
w kasie Urzêdu Gminy.
§3. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso okrela odrêbna
uchwa³a Rady Gminy.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do nale¿nego podatku na rok
podatkowy 2006 r.
2. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Blizanowie.
Przewodnicz¹cy Rady
() Jan Wojty³a
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5547
UCHWA£A NR XXV/193/05 RADY GMINY BLIZANÓW
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku 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 i Nr 167, poz. 1759 oraz
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 14 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 roku Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, nr 200, poz.
1953, Nr 203, poz. 1966 z 2004. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr
96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005.
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 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 padziernika 2005 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 68,
poz. 956) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawkê roczn¹ podatku od posiadania psów
w kwocie 53,21 z³.
§2. 1. Podatek od posiadania psów p³atny jest bez wezwania do dnia 30 wrzenia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowi¹zku podatkowego w ci¹gu roku w terminie 14 dni od powstania obowi¹zku podatkowego. W przypadku powstania lub wyganiêcia obowi¹zku podatkowego

w ci¹gu roku podatkowego ustala siê proporcjonalnie do
liczby miesiêcy, w których istnia³ obowi¹zek podatkowy.
2. Obowi¹zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³y
okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku i wygasa z up³ywem miesi¹ca, w którym usta³y okolicznoci
uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
3. Podatek od posiadania psów p³atny jest u so³tysa lub
w kasie urzêdu.
4. Stawkê za inkaso okrela odrêbna uchwa³a.
§3. Zwalnia siê na terenie Gminy Blizanów osoby fizyczne
posiadaj¹ce 1 psa, bêd¹cych podatnikami podatku od nieruchomoci.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do nale¿nego podatku na rok
podatkowy 2006.
2. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Blizanów.
Przewodnicz¹cy Rady
() Jan Wojty³a

Dziennik Urzêdowy
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5548
UCHAWA£A Nr XXV/197/05 RADY GMINY BLIZANÓW
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie zwolnienia od op³at zg³oszenia o dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej oraz
zg³oszeñ o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez Gminê Blizanów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, 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, 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, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 7a ust. 3 ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo dzia³alnoci gospodarczej
(Dz.U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958,
Nr 114 poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679,
Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1 poz. 2, Nr
115 poz. 995, Nr 130 poz. 1112, z 2003 r. Nr 86 poz. 789, Nr
217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870, Nr
173, poz. 1808) uchwala siê co nastêpuje:
§1. 1. Zwalnia siê od op³aty zg³oszenie o dokonanie wpisu
do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej z³o¿ony przez osoby
fizyczne, które w okresie bezporednio poprzedzaj¹cym jego
z³o¿enie posiada³y status bezrobotnego bez prawa do zasi³ku.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nastêpuje na
podstawie z³o¿onego wraz ze zg³oszeniem o wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej stosownego zawiadczenia
wydanego przez w³aciwy powiatowy urz¹d pracy.
§2. Zwalnia siê przedsiêbiorców, wpisanych do ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez Gminê Blizanów, od op³aty za dokonanie zmiany wpisu je¿eli zg³oszenie
dotyczy wy³¹cznie adresu, którego zmiana nast¹pi³a z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowoci, nazwy ulicy, numeru nieruchomoci lub zmiany kodu pocztowego.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Blizanów.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Jan Wojty³a

5549
UCHWA£A Nr XXXIV/236/05 RADY GMINY KOCIELEC
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kocielec
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40, ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz.
220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717
i 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Dz.U.
Nr 116, poz. 1203) i art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 roku Nr 94, poz.
431, z 1994 roku Nr 1, poz. 3, z 1996 roku Nr 91, poz. 409,
z 1997 roku Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 roku Nr
108, poz. 681, z 2001 roku Nr 81, poz. 875, z 2002 roku Nr 200,

poz. 1680, z 2003 roku Nr 110, poz. 1039 i Dz.U. Nr 162, poz.
1568, z 2005 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1365, Dz.U. Nr 169, poz.
1419) oraz Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2005 roku w sprawie redniej
ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2005
roku (M.P. Nr 62, poz. 867) Rada Gminy Kocielec uchwala co
nastêpuje:
§1. Obni¿a siê cenê skupu jednego kwintala ¿yta przyjmowan¹ jako podstawê obliczenia podatku rolnego na terenie
Gminy Kocielec do kwoty 27,80 z³.

Dziennik Urzêdowy
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§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXIII/164/2004 Rady Gminy
Kocielec z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie obni¿enia
ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 roku.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Kocielec
() Janusz Przemys³aw Winiewski

5550
UCHWA£A Nr XXXIV/237/05 RADY GMINY KOCIELEC
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny sprzeda¿y drewna przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku lenego na terenie Gminy Kocielec
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 i art. 40, ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)
i art. 4, ust. 5 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 roku o
podatku lenym (Dz.U. z 2002 roku Nr 200,poz. 1682 i Nr 216,
poz. 1826) oraz Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 20 padziernika 2005 roku w sprawie
redniej ceny drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwarta³y 2005 roku (M.P. z 2005 roku Nr 62, poz. 868)
Rada Gminy Kocielec uchwala co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê sprzeda¿y drewna przyjmowan¹ jako podstawê obliczenia podatku lenego na kwotê
131,00 z³ za 1 m3.
§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXIII/165/2004 Rady Gminy
Kocielec z dnia 9 grudnia 2004 roku.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 roku.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Kocielec
() Janusz Przemys³aw Winiewski
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5551
UCHWA£A Nr XXXIV/238/05 RADY GMINY KOCIELEC
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 i art. 40, ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1203) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych1) (Dz.U. z 2002 roku Nr 9,
poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr
203, poz. 1966, Dz.U. z 2004 roku, Nr 92, poz. 880 i 884, Nr
96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291 z 2005 r. Dz.U. 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
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 padziernika 2005
roku w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956) Rada
Gminy Kocielec uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
podlegaj¹cych podatkowi w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,49 z³,
2) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami zajêtych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne
3,52 z³,
3) od 1 m2 powierzchni pozosta³ych gruntów w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
0,11 z³,

4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych
lub ich czêci
0,39 z³,
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
16,60 z³,
6) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
8,37 z³,
7) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
3,61 z³,
8) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub
ich czêci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
4,30 z³,
9) od budowli 2% ich wartoci.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXIII/166/2004 Rady Gminy
Kocielec z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od
nieruchomoci.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 roku.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Kocielec
() Janusz Przemys³aw Winiewski
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5552
UCHWA£A Nr XXXIV/239/05 RADY GMINY KOCIELEC
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 i art. 40, ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1203), art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych1) (Dz.U. z 2002 roku Nr 9,
poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr
203, poz. 1966, Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 880 i poz. 884,
Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Dz.U. 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) Rada
Gminy Kocielec uchwala co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê z opodatkowania podatkiem od nieruchomoci
1) nieruchomoci lub ich czêci (budynki, budowle,
grunty):
a) stanowi¹ce w³asnoæ lub wspó³w³asnoæ Gminy, o ile nie
s¹ we w³adaniu osób fizycznych, osób prawnych lub

jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, o której mowa w art. 3, ust. 1, pkt 3 i 4 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych,
b) s³u¿¹ce do realizacji zadañ zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpo¿arow¹ oraz rozwojem kultury lokalnej w szczególnoci
prowadzonych w ramach wietlic wiejskich.
§2. Zwolnienia, o których mowa w §1 nie obejmuj¹ nieruchomoci lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Traci moc Uchwa³a Nr XXIII/167/2004 Rady Gminy
Kocielec z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnieñ
w podatku od nieruchomoci.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 roku.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Kocielec
() Janusz Przemys³aw Winiewski
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5553
UCHWA£A Nr XXXIV/240/05 RADY GMINY KOCIELEC
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 oraz art. 40, ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23,
poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1203), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych1) (Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 i Nr 200,
poz. 1683, Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039,
Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, Dz.U.
z 2004 roku 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 i Nr
169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 padziernika 2005
roku w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 68,poz. 956) Rada
Gminy Kocielec uchwala co nastêpuje:
§1. Usta³a siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 38,10 z³.
§2. Zwalnia siê z obowi¹zku podatku, o którym mowa
w §1, posiadaczy psów, które to psy nie nale¿¹ do ras psów
uznanych za agresywne, wymienione w wykazie ustalonym
Rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie wykazu ras
psów uznanych za agresywne oraz warunków wydawania

zezwoleñ na utrzymywanie psa takiej rasy (Dz.U. z 1998 roku
Nr 159, poz. 1051 ze zmianami).
§3. 1. Podatek od posiadania psów p³atny jest z góry, bez
wezwania, na konto Urzêdu Gminy w Kocielcu. Termin
wp³aty up³ywa z dniem 15 marca 2006 roku.
2. W przypadku wejcia w posiadanie psa w okresie
I pó³rocza, termin wp³aty up³ywa z dniem 31 lipca 2006 roku.
3. Pobór podatku ustala siê w drodze inkasa.
4. Ustanawia siê inkasentów podatku wymienionego
w §1 w osobach so³tysów wsi.
5. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokoci 10% zainkasowanej kwoty.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kocielec.
§5. Traci moc Uchwa³a Nr XXIII/168/2004 Rady Gminy
Kocielec z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od
posiadania psów.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 roku.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Kocielec
() Janusz Przemys³aw Winiewski
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5554
UCHWA£A Nr XXXIV/241/05 RADY GMINY KOCIELEC
z dnia 8 grudnia 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 (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz.U.
z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz.U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806;
Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.
1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r. Nr 116,
poz. 1203) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych 1) (Dz.U. z 2002 r. Nr
9, poz. 84; Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683; Dz.U. z 2003 r.
Nr 110, poz. 1039; Dz.U. z 2003 r. Nr 200, poz. 1953; Dz.U.
z 2003 r. Nr 203, poz. 1966; Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880;
Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 884; Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959;
Dz.U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Dz.U. 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
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 padziernika 2005
roku w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
obowi¹zuj¹cych w 2006 r. (M. P. Nr 62, poz. 859) i obwieszczenia Ministra Finansów 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
Gminy Kocielec uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
rodków transportowych w nastêpuj¹cy sposób:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

453,00 z³,

b) powy¿ej 5,5 tony do 9,0 ton w³¹cznie

623,00 z³,

c) powy¿ej 9,0 ton, a mniej ni¿ 12,0 ton

737,00 z³.

2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:

3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie

1.360,00 z³,

- o liczbie osi - trzy

793,00 z³,

- o liczbie osi cztery i wiêcej

793,00 z³,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 26 ton:
- o liczbie osi - dwie i trzy

1.700,00 z³,

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.133,00 z³,

c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton a mniejszej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi - dwie i trzy

2.369,00 z³,

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

2.369,00 z³,

d) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi - dwie i trzy

2.369,00 z³,

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

2.452,00 z³.

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ycia ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów.
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
b) powy¿ej 5,5 tony i poni¿ej 12 ton

567,00 z³,
1.133,00 z³.

5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ycia ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów.
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie

1.133,00 z³,

- o liczbie osi - trzy

1.288,00 z³,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:

- o liczbie osi - dwie

793,00 z³,

- o liczbie osi - trzy

567,00 z³,

- o liczbie osi dwie

1.552,00 z³,

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

680,00 z³,

- o liczbie osi trzy

1.552,00 z³,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:

c) wy¿szej ni¿ 36 ton:

- o liczbie osi - dwie i trzy

1.552,00 z³,

- o liczbie osi - dwie

1.552,00 z³,

- o liczbie osi cztery i wiêcej

1.552,00 z³,

- o liczbie osi - trzy

1.813,00 z³.

c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
- o liczbie osi dwie i trzy

1.722,00 z³,

- o liczbie osi cztery i wiêcej

1.722,00 z³,

6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ycia ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
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a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 31 ton
- o liczbie osi - dwie

1.246,00 z³,

- o liczbie osi - trzy

1.803,00 z³,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 31 a mniejszej ni¿ 40 ton

§2. 1. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 4, 7, 10
wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku pozostaj¹ bez zmian i wynosz¹:
1) od samochodów ciê¿arowych w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:

- o liczbie osi - dwie

1.900,00 z³,

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

453,00 z³,

- o liczbie osi - trzy

1.864,00 z³,

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

623,00 z³,

c) powy¿ej 9 ton, a mniej ni¿ 12 ton

737,00 z³,

c) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton
- o liczbie osi - dwie

2.039,00 z³,

- o liczbie osi - trzy

2.500,00 z³.

7. Od przyczep i naczep, 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:
-
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kwota

737,00 z³.

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub
o zawieszeniu uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton

2) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ycia ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
b) powy¿ej 5,5 tony i poni¿ej 12 ton

-

kwota

a) mniejszej ni¿ 30 miejsc

- o liczbie osi - dwie i trzy

700,00 z³,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

567,00 z³,

- o liczbie osi - dwie i trzy

884,00 z³,

c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton

737,00 z³,

4) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:

453,00 z³,

- o liczbie osi - jedna

1.133,00 z³,

3) od przyczep i naczep, 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:

- o liczbie osi - jedna

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie

567,00 z³,

850,00 z³,
1.813,00 z³.

2. Dla pojazdów okrelonych w §, pkt 1, 4, 7, 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku pozostaj¹ bez zmian
i wynosz¹:
1) od samochodów ciê¿arowych w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:

- o liczbie osi - jedna

1.246,00 z³,

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

453,00 z³,

- o liczbie osi - dwie

1.246,00 z³,

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

623,00 z³,

c) powy¿ej 9 ton, a mniej ni¿ 12 ton

737,00 z³,

- o liczbie osi - trzy

983,00 z³.

9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton
- o liczbie osi - jedna

340,00 z³,

- o liczbie osi - dwie i trzy

979,00 z³,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie
- o liczbie osi - jedna
- o liczbie osi - dwie i trzy

680,00 z³,
1.360,00 z³,

2) Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ycia ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
b) powy¿ej 5,5 tony i poni¿ej 12 ton

3) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³ko wit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
-

kwota

- o liczbie osi - jedna

1.813,00 z³,

a) mniejszej ni¿ 30 miejsc

- o liczbie osi - dwie

1.813,00 z³,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

- o liczbie osi - trzy

1.416,00 z³.

10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.133,00 z³,

737,00 z³,

4) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:

c) wy¿szej ni¿ 36 ton

a) mniejszej ni¿ 30 miejsc

567,00 z³,

850,00 z³,
1.813,00 z³.

850,00 z³,
1.813,00 z³.

§3. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
autobusy stanowi¹ce mienie Gminy Kocielec wykorzystywane w celu dowo¿enia dzieci do szkó³.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

Poz. 5554, 5555

— 20717 —

§5. Traci moc Uchwa³a Nr XXIII/169/2004 Rady Gminy
Kocielec z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od
rodków transportowych.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 roku.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Kocielec
() Janusz Przemys³aw Winiewski

5555
UCHWA£A Nr XXXIV/242/05 RADY GMINY KOCIELEC
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2003 r. Nr
162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. z 2004
r. Nr 116, poz. 1203), art. 19, pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych1) (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, Dz.U.
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966,
Dz.U. z 2003 r. Nr 200, poz. 1953, M.P. z 2003 r. Nr 51, poz.
804, Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Dz.U. z 2003 r. Nr 188,
poz. 1840, Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Dz.U. z 2004 r. Nr
92, poz. 884, Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz.U. z 2004 r.
Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz.
1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 padziernika
2005 roku w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 68, poz.
956) Rada Gminy Kocielec uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej na targowisku na terenie Gminy Kocielec w nastêpuj¹cy sposób:
1) od sprzeda¿y na nieoznaczonej czêci targowiska nastêpuj¹cych towarów:
a) produkty rolne w postaci warzyw, owoców itp. sprzedawane:

- z pojazdów samochodowych

9,00 z³,

- z roz³o¿onego straganu, l sto³u, l ³ó¿ka polowego,
modu³u ³awy, przyczepy
6.00 z³,
b) artyku³y rzemielnicze i przemys³owe sprzedawane:
- z samochodu o ciê¿arze ca³kow. do 3,5 t lub samochodu wraz ze straganem
16,00 z³,
- z samochodu o ciê¿arze powy¿ej 3,5 tony
22,00 z³,
- z roz³o¿onego straganu, 1 sto³u, 1 ³ó¿ka polowego,
modu³u ³awy, przyczepy
8,00 z³,
c) sprzeda¿ ma³ych iloci towaru umieszczonego w skrzynce, koszu, wiadrze itp.
2,00 z³,
2) sprzeda¿ artyku³ów ¿ywnociowych, gotowych posi³ków z
samochodu, przyczepy 35,00 z³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kocielec.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXIII/170/2004 z dnia 9 grudnia
2004 roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty
targowej na rok 2005
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 stycznia 2006 roku.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Kocielec
() Janusz Przemys³aw Winiewski
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5556
UCHWA£A Nr XXXIV/237/2005 RADY MIASTA S£UPCY
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci
Na podstawie 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, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 216 poz. 180 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) art.
5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz.
1683 z 203 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz.
1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 2003 poz. 1966 z 2004 r. Nr 92 poz.
880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 956, Nr 123 poz. 1291 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) w zw. z pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów 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 Miasta S³upcy uchwala, co nastêpuje:
§1. Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta S³upcy ustala siê w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci - 0,54 z³ od 1 m2
pow. u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej oraz od - budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej - 16,00 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,00 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie, udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,60 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,

5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej pow. u¿ytkowej, statutowej
dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 5,60 z³ od 1 m2,
6) od budowli lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej: - 2% wartoci,
7) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowana w ewidencji
gruntów i budynków - 0,60 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 - 0,22 z³ od 1 m2 powierzchni,
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta S³upcy.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XXV/171/2004 Rady Miasta
S³upcy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wysokoci stawek
podatku od nieruchomoci (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr
198, poz. 4796 z dnia 17.12.2004 r.).
§4. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
3. Uchwa³a podlega ponadto podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie jej odpisów na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta oraz w miejscach publicznych.
Przewodnicz¹cy Rady
() Tomasz Garsztka
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5557
UCHWA£A NR XXXIV/238/2005 RADY MIASTA S£UPCY
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
Na podstawie 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, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 216 poz. 180 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) art.
5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (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, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 956, Nr 123 poz. 1291, 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) w zw. z pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów 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 Miasta S³upcy uchwala co nastêpuje:

§3. 1. Podatek od posiadania psów p³atny jest bez wezwania w dwóch równych ratach w punkcie kasowym Urzêdu
Miasta w S³upcy lub na konto Bank Spó³dzielczy S³upca
Nr 45854200010024337700036753 w terminach:

§1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 44,00 z³ od jednego psa z zastrze¿eniem §2.

§6. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006
roku.

§2. Dla posiadaczy:
1) bêd¹cych emerytami lub rencistami samodzielnie prowadz¹cymi gospodarstwo domowe  ustala siê stawkê podatku od jednego psa w wysokoci 22,00 z³ a je¿eli weszli
w posiadanie psa w drugiej po³owie roku kalendarzowego
stawka podatku wynosi 11,00 z³,
2) którzy weszli w posiadanie psa w drugiej po³owie roku
kalendarzowego  ustala siê stawkê podatku od jednego
psa w wysokoci 22,00 z³.

1) I rata do 15 marca roku podatkowego,
2) II rata do 15 wrzenia roku podatkowego.
2. Je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa w drugiej po³owie roku kalendarzowego, to podatek nale¿y uiciæ w terminie
do 31 grudnia roku podatkowego.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta S³upcy.
§5. Traci moc uchwa³a Nr XXV/170/2004 Rady Miasta
S³upcy z dnia 9 grudnia 2004 w sprawie podatku od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 198, poz. 4795
z dnia 17.12.2004 r.)

2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
3. Uchwa³a podlega ponadto podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie jej odpisów na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta oraz w miejscach publicznych.
Przewodnicz¹cy Rady
() Tomasz Garsztka
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5558
UCHWA£A Nr XXXIV/239/2005 RADY MIASTA S£UPCY
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
Nr 23, poz. 220, Nr 62, po. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 216 poz. 180 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) i art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Dz.U. Nr 200, 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, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz.
956, Nr 123, poz. 1291, 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) w zwi¹zku z pkt

3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 padziernika
2005 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956)
oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 padziernika 2005r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2006 r. (M.P. Nr 62, poz. 859) Rada
Miasta S³upcy uchwala, co nastêpuje:
§1. Roczne stawki podatku od rodków transportowych
na terenie miasta S³upca wynosz¹:
1. Od samochodów ciê¿arowych w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu od 3,5 tony i poni¿ej 12
ton:
1) wyprodukowanych po 1995 roku
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2) wyprodukowanych przed 1996 rokiem
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2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi
i rodzaju zawieszenia:
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3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 ton i poni¿ej 12
1) wyprodukowanych po 1995 roku
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2) wyprodukowanych przed 1996 rokiem
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4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi i rodzaju zawieszenia:



 



































od 7 ton i poni¿ej 12 ton

















6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi i rodzaj zawieszenia:

300,00 z³.




 






























































































5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton:
-




















































7. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
1) wyprodukowanych po 1995 roku
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2) wyprodukowanych przed 1996 rokiem
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§2. 1. Warunkiem uiszczania podatku od rodków transportowych wed³ug stawek okrelonych dla pojazdów posiadaj¹cych certyfikat EURO lub wyposa¿onych w katalizator
albo instalacjê gazow¹, jest z³o¿enie przez podatnika wraz
z deklaracj¹ DT-1 i za³¹cznikiem DT  1/A odpowiednich
dokumentów powiadczaj¹cych, ¿e pojazd posiada certyfikat
EURO (EKGONZ) lub jest wyposa¿ony w katalizator albo
instalacjê gazow¹.
2. Warunkiem uiszczania podatku od rodków transportowych wed³ug stawek okrelonych dla pojazdów wyposa¿onych o jezdn¹ (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne jest z³o¿enie
przez podatnika wraz z deklaracj¹ DT  1 i za³¹cznikiem DT 
1/A odpowiednich dokumentów powiadczaj¹cych, ¿e pojazd
jest wyposa¿ony w o jezdn¹ (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne.
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§3. Traci moc uchwa³a Nr XXV/173/2004 Rady Miasta
S³upcy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych (Dz. Urz.
Woj. Wielkopolskiego Nr 198, poz. 4798).
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta S³upcy.
§5. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006
roku.
2. Uchwa³a podlega ponadto og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta S³upcy.

Przewodnicz¹cy Rady
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