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5595
UCHWA£A Nr 181/XXIX/2005 RADY GMINY WIERZBINEK
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. 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. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r Nr 172, poz. 1441) art. 8, art. 10
ust. l i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych1(Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200 poz.
1953 i Nr 203 poz. 1966 z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96,
poz. 959 i Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087,
Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13.10.2005 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2006 r. (MP. Nr 62, poz. 859), obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 27.10.2005 r. w sprawie wysokoci
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956) Rada Gminy Wierzbinek
uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

250,00 z³

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

250,00 z³

c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton -

450,00 z³

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:
1) z zawieszeniem pneumatycznym osi lub z zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne:
a) dwie osie
- od 12 ton do mniej ni¿ 13 ton -

550,00 z³

- od 13 ton do mniej ni¿ 14 ton -

550,00 z³

- od 14 ton do mniej ni¿ 15 ton -

550,00 z³

- od 15 ton -

554,00 z³

b) trzy osi

- od 23 ton do mniej ni¿ 25 ton -

1.050,00 z³

- od 25 ton -

1.200,00 z³

c) cztery osie i wiêcej
- od 12 ton do mniej ni¿ 25 ton -

670,00 z³

- od 25 ton do mniej ni¿ 27 ton -

670,00 z³

- od 27 ton do mniej ni¿ 29 ton -

1.150,00 z³

- od 29 ton do mniej ni¿ 31 ton -

1.660,00 z³

- od 31 ton -

2.000,00 z³

2) z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:
a) dwie osie
- od 12 ton do mniej ni¿ 13 ton -

1.260,00 z³

- od 13 ton do mniej ni¿ 14 ton -

1.260,00 z³

- od 14 ton do mniej ni¿ 15 ton -

1.260,00 z³

- od 15 ton -

1.260,00 z³

b) trzy osie
- od 12 ton do mniej ni¿ 17 ton -

510,00 z³

- od 17 ton do mniej ni¿ 19 ton -

1.580,00 z³

- od 19 ton do mniej ni¿ 21 ton -

1.580,00 z³

- od 21 ton do mniej ni¿ 23 ton -

1.580,00 z³

- od 23 ton do mniej ni¿ 25 ton -

1.580,00 z³

- od 25 ton -

1.580,00 z³

c) cztery osie i wiêcej
- od 12 ton do mniej ni¿ 25 ton -

1.050,00 z³

- od 25 ton do mniej ni¿ 27 ton -

2.250,00 z³

- od 27 ton do mniej ni¿ 29 ton -

2.350,00 z³

- od 29 ton do mniej ni¿ 31 ton -

2.450,00 z³

- od 31 ton -

2.450,00 z³

3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczepa o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton -

1.050,00 z³

- od 12 ton do mniej ni¿ 17 ton -

500,00 z³

b) od 5,5 tony i poni¿ej 9,0 ton -

1.050,00 z³

- od 17 ton do mniej ni¿ 19 ton -

500,00 z³

c) od 9,0 ton i poni¿ej 12,0 ton -

1.050,00 z³

- od 19 ton do mniej ni¿ 21 ton 

1.050,00 z³

- od 21 ton do mniej ni¿ 23 tony -

1.050,00 z³

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
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czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi:
1) z zawieszeniem pneumatycznym osi lub z zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne:
a) dwie osie
- od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton -

1.100,00 z³

- od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton -

1.250,00 z³

- od 25 ton do mniej ni¿ 31 ton -

1.250,00 z³

- od 31 ton -

1.413,00 z³

b) trzy osie i wiêcej
- od 12 ton do mniej ni¿ 40 ton -

1.250,00 z³

- od 40 ton -

1.750,00 z³

2) z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:

- od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton -

1.500,00 z³

- od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton -

1.700,00 z³

- od 25 ton do mniej ni¿ 31 ton -

1.850,00 z³

- od 31 ton -

1.936,00 z³

b) trzy osie i wiêcej
- od 12 ton do mniej ni¿ 40 ton -

1.750,00 z³

- od 40 ton -

2.500,00 z³

5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowita od 7 ton
i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego:
80,00 z³

6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowita równ¹ lub
wy¿sza ni¿ 12 ton z zale¿noci od liczby osi:
1) z zawieszeniem pneumatycznym osi lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne:
a) jedna o
- od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton -

90,00 z³

- od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton -

320,00 z³

- od 25 ton -

320,00 z³

b) dwie osie
- od 12 ton do mniej ni¿ 28 ton -

850,00 z³

- od 28 ton do mniej ni¿ 33 ton -

850,00 z³

- od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton -

850,00 z³

- od 38 ton -

2) z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych
a) jedna o
- od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton -

90,00 z³

- od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton -

570,00 z³

- od 25 ton -

570,00 z³

b) dwie osie
- od 12 ton do mniej ni¿ 28 ton -

310,00 z³

- od 28 ton do mniej ni¿ 33 ton -

1.300,00 z³

- od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton -

1.300,00 z³

- od 3 8 ton -

1.700,00 z³

c) trzy osie i wiêcej
- od 12 ton do mniej ni¿ 3 8 ton - od 3 8 ton -

a) dwie osie

- od 7 ton i poni¿ej 12 ton -
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1.150,00 z³

c) trzy osie i wiêcej
- od 12 ton do mniej ni¿ 38 ton -

950,00 z³

- od 38 ton -

950,00 z³

950,00 z³
1.290,00 z³

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

200,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

350,00 z³.

§2. 1. Dla pojazdów okrelonych w §1, ust. 1, 3, 5, 7
wyprodukowanych przed 1970 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
- od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie -

280,00 z³

- od 5,5 ton i poni¿ej 9 ton w³¹cznie -

280,00 z³

- od 9 ton do poni¿ej 12 ton -

500,00 z³

b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów o 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton
- od 3,5 ton i poni¿ej 5,5 ton -

1.150,00 z³.

- od 5,5 ton i poni¿ej 9 ton -

1.150,00 z³.

- od 9 ton i poni¿ej 12 ton -

1.150,00 z³.

c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowita od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poni¿ej 12 ton -

90,00 z³.

d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
- mniej ni¿ 30 miejsc -

220,00 z³.

- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

390,00 z³.

2. Dla pojazdów okrelonych w §1, ust. 1, 3, 5 i 7
posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê
i okrela siê w wysokoci,
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
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- od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie -

230,00 z³.

- powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie -

230,00 z³.

- powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton -

400,00 z³.

b) 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:
- od 3,5 ton i poni¿ej 5,5 ton -

950,00 z³.

- od 5,5 ton i poni¿ej 9 ton -

950,00 z³.

- od 9 ton i poni¿ej 12 ton -

950,00 z³.

c) 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:
- od 7 ton i poni¿ej 12 ton -
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70,00 z³.

d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
- mniej ni¿ 30 miejsc -

180,00 z³.

- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

320,00 z³.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Traci moc uchwa³a Nr 134/XXI/2004 Rady Gminy
w Wierzbinku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia

wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na 2005 r.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2006.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jacek Musia³
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.).

5596
UCHWA£A Nr XXXII/174/05 RADY MIASTA I GMINY DOLSK
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych
na terenie miasta i gminy Dolsk na rok podatkowy 2006
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, 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 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441),
w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 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 i poz. 884, Nr 96, poz. 959,
Nr 123,poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz.
1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399
i Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) Rada
Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych, od jednego rodka transportowego:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu wyprodukowanego od 1990r lub póniej:
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie -

619,00 z³

b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie -

815,00 z³

c) powy¿ej 9 t do mniej ni¿ 12 t -

872,00 z³

2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu wyprodukowany przed 1990 r.:
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie -

640,00 z³

b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie -

836,00 z³
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c) powy¿ej 9 t i poni¿ej 12 t -

893,00 z³

7) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne oraz z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ mas¹ ca³kowit¹
- z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego okrelone w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y stanowi¹cym jej
integraln¹ czêæ,

3) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne oraz
z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton okrelone
w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y stanowi¹cym jej integraln¹
czêæ,
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t i poni¿ej
12 t, wyprodukowanego:
a) przed 1990 r. -

447,00 z³

b) od 1990 r. lub póniej -

427,00 z³

8) od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
wyprodukowanych od 1990 r. lub póniej:

b) od 1990 r. lub póniej -

276,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 

1.739,00 z³

a) mniej ni¿ 30 miejsc -

1.283,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

1.760,00 z³

§2. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
- rodki transportowe s³u¿¹ce dowo¿eniu dzieci do szkó³.
§3. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi.

6) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ mas¹ ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
w zale¿noci od roku produkcji przyczepy i naczepy:
301,00 z³

1.257,00 z³

9) od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
wyprodukowanych przed 1990 r.:

5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne oraz z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton okrelone w za³¹czniku nr
2 do uchwa³y stanowi¹cym jej integraln¹ czêæ,

a) przed 1990 r. -

a) mniej ni¿ 30 miejsc 

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ w roku podatkowym 2006.
Przewodnicz¹cy Rady
() Eugeniusz M¹dry

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXII/174/05
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 30 listopada 2005 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXII/174/05
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 30 listopada 2005 r.

STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH
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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXXII/174/05
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 30 listopada 2005 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP
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5597
UCHWA£A Nr XXXI/212/05 RADY GMINY WILCZYN
z dnia 5 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci na 2006 r. oraz sposobu jego poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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), art. 5 ust. 1, art. 6 ust.
12 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 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966, Nr
200 poz. 1953, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr
92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291
i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz.
1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179. poz. 1484) oraz 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
Gminy uchwala, co nastêpuje:

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 13,20 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

§1. 1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Wilczyn:

3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7.

1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,52 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,61 z³ od 1 ha powierzchni,
c) od pozosta³ych - 0,10 z³ - od 1 m2 powierzchni w tym:
- zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 0,17 z³ od 1 m2 powierzchni,
- letniskowych - 0,33 z³ - od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich czêci:
2

a) mieszkalnych - 0,29 z³ od 1 m powierzchni u¿ytkowej,

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 5,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,71 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) od pozosta³ych - 3,00 z³ od 1 m2 powierzchni w tym:
- zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 3,10 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
- letniskowych - 5,20 z³ od 1 m2 powierzchni,

§2. Podatek od nieruchomoci od osób fizycznych na
terenie gminy pobieraj¹ w drodze inkasa so³tysi za wynagrodzeniem ustalonym odrêbn¹ uchwa³¹.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Traci moc uchwa³a Nr XXII/132/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia stawek
podatku od nieruchomoci na 2005 r., oraz sposobu jego
poboru.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Jadwiga Kujawa
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5598
UCHWA£A Nr XXXI/213/05 RADY GMINY WILCZYN
z dnia 5 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 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004
r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683;
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966, Nr 200 poz. 1953,
Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840; z 2004 r. Nr 92, poz. 880,
Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281,
poz.2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419, Nr
175, poz. 1462 i Nr 179. poz. 1484) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1. 1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki,
grunty i budowle:
1) wykorzystywane w zakresie bezpieczeñstwa publicznego
obywateli,

4) s³u¿¹ce zapewnieniu opieki osobom niepe³nosprawnym
lub bezdomnym,
5) stanowi¹ce w³asnoæ lub bêd¹ce w posiadaniu lub trwa³ym zarz¹dzie instytucji kultury.
2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci grunty bêd¹ce w³asnoci¹ osób fizycznych oznaczonych w ewidencji
gruntów jako drogi (dr).
3. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci pozosta³e
budynki lub ich czêci by³ych gospodarstw rolnych z wyj¹tkiem zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.
§2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XXII/133/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnieñ z podatku
od nieruchomoci.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

2) s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania cieków oraz
sieci wodoci¹gowych wraz z hydroforniami oraz sk³adowania odpadów sta³ych,

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Jadwiga Kujawa

3) wykorzystywane na cele statutowe samorz¹dów wiejskich
i organizacji spo³ecznych,

5599
UCHWA£A Nr XXXI/214/05 RADY GMINY WILCZYN
z dnia 5 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej, terminu p³atnoci oraz sposobu jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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), art. 18 i art. 19 pkt 1

lit. d 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 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966, Nr
200 poz. 1953, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr
92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291
i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143,
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poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz.
1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179. poz. 1484.), art. 30 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004
r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 Nr 113 poz. 954
i Nr 130 poz. 1087) oraz pkt 5 lit. d 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 uchwala, co
nastêpuje:
§1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ w wysokoci:
1) za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Wilczyn i studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyn - 40,00 z³,

Poz. 5599, 5600

3) za informacjê z planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Wilczyn i studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyn - 30,00 z³.
§2. Op³ata administracyjna p³atna jest w kasie lub na
konto bankowe Urzêdu Gminy Wilczyn przed wykonaniem
czynnoci urzêdowej, od której jest pobierana.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Traci moc uchwa³a Nr XXII/134/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia op³aty
administracyjnej, terminu p³atnoci oraz sposobu jej poboru.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

2) za wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Wilczyn i studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyn - 50,00 z³,

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Jadwiga Kujawa

5600
UCHWA£A Nr XXXI/215/05 RADY GMINY WILCZYN
z dnia 5 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej oraz sposobu jej poboru
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 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) i art. 19 pkt
1 lit. a i pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. 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 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr
92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281,
poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419, Nr
175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) oraz pkt 5 lit. a 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 uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki op³aty targowej za
ka¿dy dzieñ sprzeda¿y w wysokociach:

1) dla producentów rolnych sprzedaj¹cych produkty rolne 11,00 z³,
2) dla pozosta³ych - 30,00 z³.
§2. Stawka okrelona w §1 zostaje podwojona, je¿eli
powierzchnia zajmowana pod sprzeda¿ przekracza 4 m2.
§3. 1. Op³atê targow¹ pobiera siê od osób fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej
dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach.
2. Targowiskami, o których mowa w pkt 1 s¹ wszelkie
miejsca, w których jest prowadzony handel z rêki, koszów,
stoisk, przyczep, pojazdów samochodowych itp.
§4. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
2. Op³ata targowa jest p³atna w dniu prowadzenia sprzeda¿y.
3. Inkasentem jest Zak³ad Gospodarki Komunalnej
w Wilczynie.
4. Ustala siê wynagrodzenie dla inkasenta w wysokoci
10% zebranych kwot.
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§5. Inkasent wymieniony w §4 jest odpowiedzialny za
prawid³owe pobieranie op³aty i przekazywanie jej do kasy
Urzêdu w dniu jej poboru, a w przypadku jej poboru w dniu
wolnym od pracy w pierwszym dniu roboczym.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§6. Traci moc uchwa³a Nr XXII/135/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej na rok 2005 oraz
sposobu jej poboru.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Jadwiga Kujawa

5601
UCHWA£A Nr XXXI/217/05 RADY GMINY WILCZYN
z dnia 5 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek 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 (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), art. 14 pkt 1-3 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 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880
i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782
oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz.
1462 i Nr 179, poz. 1484), oraz 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 Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1. Stawkê roczn¹ podatku od posiadania psów ustala siê
w wysokoci - 10,00 z³ od jednego psa.
§2. 1. Podatek od posiadania psów p³atny jest bez wezwania do dnia 15 marca roku podatkowego, a w przypadku
powstania obowi¹zku podatkowego w ci¹gu roku w terminie
14 dni od dnia 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. 1. Wp³aty podatku mo¿na dokonywaæ w kasie lub na
konto bankowe Urzêdu Gminy w Wilczynie.
2. Podatek od posiadania psów na terenie gminy pobieraj¹ so³tysi w drodze inkasa.
§4. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokoci 10% od zainkasowanej kwoty wp³aconej na konto bankowe Urzêdu Gminy w Wilczynie.
§5. Traci moc uchwa³a Nr XXII/137/04 Rady Gminy
Wilczyn z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od posiadania psów.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Jadwiga Kujawa
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5602
UCHWA£A Nr XXXI/218/05 RADY GMINY WILCZYN
z dnia 5 grudnia 2005 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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), oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996
r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002
r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz.
1568 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr
169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2005 r. w wysokoci 27,88 z³ za 1 dt
og³oszon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2005 r. (M. P. Nr 62, poz.
867), która stanowi podstawê do wymiaru podatku rolnego na
terenie gminy na kwotê - 27,00 za 1 dt.
§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Jadwiga Kujawa

5603
UCHWA£A Nr XXXIV/214/2005 RADY GMINY W DRAWSKU
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia stawek w podatku od nieruchomoci na 2006 r.
Na podstawie art. 5 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 tekst jednolity, Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.
1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96,
poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr
164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399), Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 27 padziernika 2005 r. w sprawie wysokoci
górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M.P. Nr 62 poz. 956 z dnia 14 listopada 2005 r.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity,
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 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy
W Drawsku uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê wysokoæ stawek rocznych podatku od
nieruchomoci w nastêpuj¹cych kwotach:
1. od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 0,35 z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 12,07 z³
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 7,68 z³
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 3,04 z³
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e) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 2,92 z³
2. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,44 z³
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,53 z³
c) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,11 z³

3. od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.
§2. Traci moc uchwa³a Nr XXII/161/2004 r. Rady Gminy
w Drawsku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na rok 2005.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku
2006.

d) rekreacyjne - wypoczynkowych od 1 m2 powierzchni 0,32 z³

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Roman Rybarczyk

5604
UCHWA£A Nr XXXIV/215/2005 RADY GMINY W DRAWSKU
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na terenie gminy Drawsko na rok 2006.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity, Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr
96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.
1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96,
poz. 959, Nr 123, poz. 1291 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164,
poz. 1365, Nr 167 poz. 1399) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity, 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 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy w Drawsku uchwala co
nastêpuje:
§1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. Dzia³ki (grunty) przyznane w do¿ywotnie u¿ytkowanie
w wyniku zdania gospodarstwa rolnego na Skarb Pañstwa
w zamian za rentê.
2. Budynki, budowle i grunty zajête na potrzeby cmentarza
komunalnego.

3. Budynki, budowle i grunty stanowi¹ce w³asnoæ komunaln¹ gminy, nie oddane we w³adanie innym podmiotom.
4. Budowle - ruroci¹gi wodoci¹gowe, urz¹dzenia kanalizacyjne, budynki stacji wodoci¹gowych, oczyszczalni cieków
oraz zajête pod nie grunty stanowi¹ce w³asnoæ mienia
komunalnego gminy Drawsko.
§2. Traci moc uchwa³a Nr XXII/167/2004 r. Rady Gminy
w Drawsku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnieñ
w podatku od nieruchomoci na terenie gminy Drawsko na
rok 2005.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie na rok 2006.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Roman Rybarczyk
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5605
UCHWA£A Nr XXXIV/216/05 RADY GMINY W DRAWSKU
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokoci, terminów p³atnoci, sposobu poboru
inkasentów za inkaso podatku od posiadania psów na 2006 r.
Na podstawie art. 14 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r o podatkach i oplotach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683, z 2003
r. Nr 96 poz. 874 Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200,
poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r Nr 92, poz. 880 i 884,
Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 z 2005 r. Nr 130 poz. 1087,
Nr 164, poz. 1365, Nr 167 poz. 1399) Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 27 padziernika 2005 r. w sprawie wysokoci
górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M. P. Nr 68 poz. 956 z dnia 14 listopada 2005 r. oraz art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity:
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 102, poz. 1055, Nr 116. poz. 1203) Rada Gminy
W Drawsku uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w kwocie 11 z³ za ka¿dego psa.
§2. W³aciciele psów bêd¹cy emerytami lub rencistami,
mieszkaj¹cymi samotnie, którzy nie ukoñczyli 65 lat, op³acaj¹
podatek od jednego psa w wysokoci - 5,50 z³.

§4. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku na terenie wsi w drodze inkasa.
2. Inkasentami podatku wyznacza siê so³tysów.
3. Podatek mo¿e byæ wp³acony równie¿ w banku na
konto Urzêdu Gminy w Drawsku Bank Spó³dzielczy Wieleñ Nr
75 8960 0003 0000 2121 2000 0010.
§5. Za pobór podatku ustala siê wynagrodzenie dla inkasentów w wysokoci 5% zainkasowanej nale¿noci.
§6. Traci moc uchwa³a Nr XII/166/2004 Rady Gminy
w Drawsku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia
wysokoci, terminów p³atnoci sposobu poboru, okrelenia
inkasentów za inkaso podatku od posiadania psów.
§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§8. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku
2006 r.

§3. Podatek jest p³atny corocznie bez wezwania w terminie do dnia 31 maja roku podatkowego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Roman Rybarczyk

5606
UCHWA£A Nr XXXIV/217/2005 RADY GMINY W DRAWSKU
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych na 2006 r.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 tekst jednolity, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203
poz. 1966, z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr
123, poz. 1291) Obwieszczenie Ministra finansów z dnia 27

padziernika 2005 r. w sprawie górnych stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 68,poz. 956),
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 padziernika 2005
r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
obowi¹zuj¹cych w 2005 r. (M.P.62 poz. 859) oraz art. 18 ust.
2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
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(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, z 2003 r. Nr
214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy w Drawsku uchwala co
nastêpuje:
§1. Uchwala siê stawki podatku od rodków transportowych wed³ug treci za³¹cznika nr 1 do uchwa³y.

wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na
2005 r.
§4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku
w roku 2006.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Roman Rybarczyk

§3. Traci moc uchwa³a Nr XII/163/2004 Rady Gminy
w Drawsku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXTW217/05
Rady Gminy w Drawsku
z dnia 7 grudnia 2005 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH
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5607
UCHWA£A Nr XXXIV/218/2005 RADY GMINY W DRAWSKU
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie op³aty targowej na 2006 r.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku 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 i 884, Nr 96,
poz. 959, Nr 123, poz. 1291 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164,
poz. 1365, Nr 167 poz. 1399) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity, 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 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy W Drawsku uchwala co
nastêpuje:
§1. Uchwala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej za dokonywanie sprzeda¿y na targowisku w ka¿dej miejscowoci
Gminy Drawsko: a) przy sprzeda¿y artyku³ów rolnych bezporednio z:
- pojazdów (dot. równie¿ przyczep) o ³ad. do 1 tony 6,00 z³
- pojazdów (dot. równie¿ przyczep) o ³ad. powy¿ej 1 tony
do 3 ton 9,00 z³
- pojazdów (dot. równie¿ przyczep) o ³ad. powy¿ej 3 ton
13,00 z³
- w przypadku sprzeda¿y artyku³ów rolnych poza pojazdem i bez pojazdu od ka¿dego zajêtego 1 m2 powierzchni 2,50 z³
b) przy sprzeda¿y pozosta³ych artyku³ów bezporednio z:
- pojazdów (dot. równie¿ przyczep) o ³ad. do 1 tony 12,00 z³
- pojazdów (dot. równie¿ przyczep) o ³ad. powy¿ej 1 tony
do 3 ton 24,00 z³

- pojazdów (dot. równie¿ przyczep) o ³ad. powy¿ej 3 ton
- 28,00 z³
- w przypadku sprzeda¿y pozosta³ych art. poza pojazdem
lub bez pojazdu od ka¿dego zajêtego 1 m2 powierzchni
- 5,00 z³
c) przy sprzeda¿y artyku³ów z kosza lub z rêki - 1,20 z³
§2. Ustala siê pobór tej op³aty w poszczególnych wsiach
w drodze inkasa.
Inkasentami tej op³aty s¹:
Wie Drawsko - Migas Helena
- Paw³owski Jerzy
Wie Pêckowo - £ucak Stanis³aw
Wie Drawski M³yn - Koza Eugeniusz
§3. Ustala siê wysokoæ wynagrodzenia dla inkasentów
w wysokoci 50% zebranych op³at.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5. Traci moc uchwa³a Nr XXII/165/2004 Rady Gminy
w Drawsku z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie op³aty
targowej na 2005 r.
§6. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru op³aty od
dnia 1.01.2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Roman Rybarczyk
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5608
UCHWA£A Nr XXXIV/220/2005 RADY GMINY W DRAWSKU
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie zwolnienia w op³acie za wpis i zmianê w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej na 2006 r.
Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku
o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.
1807 z 2004 r.) Rada Gminy w Drawsku uchwala co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê zwolnienie z op³aty za:
- wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej,
- zmianê wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej,

w op³acie za wpis w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej na
2005 r.
§4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 r.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Roman Rybarczyk

§3. Traci moc uchwa³a Nr XII/168/2004 r. Rady Gminy
w Drawsku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnieñ

5609
UCHWA£A Nr 204/05 RADY GMINY W OSIEKU MA£YM
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003
r. Nr.80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441),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 r. 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) Rada Gminy w Osieku Ma³ym uchwala co
nastêpuje:
§1. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci grunty,
budynki i ich czêci oraz budowle zajête na potrzeby:
a) wietlicy rodowiskowej - terapeutycznej,

b) boisk sportowych,
c) ochrony przeciwpo¿arowej,
d) s³u¿¹ce do uzdatniania wody (hydrofornie),
e) wodoci¹gowe i kanalizacyjne,
f) place i drogi bêd¹ce w u¿ytkowaniu wspólnym nie zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
g) wykorzystywane na cele pomocy spo³ecznej i kultury,
h) oddane w u¿ytkowanie na cele statutowe so³ectw,
i) stanowi¹ce zasoby mieszkaniowe Gminy,
j) budynki wykorzystywane na cele mieszkalne osób duchownych i cz³onków zakonu.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmuj¹
budynków i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.
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§2. Traci moc Uchwa³a Nr 140/04 Rady Gminy w Osieku
Ma³ym z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnieñ
w podatku od nieruchomoci na rok 2005.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1.01.2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Osiek Ma³y
() Ireneusz Winiewski
1)

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

Poz. 5609, 5610

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.

5610
UCHWA£A Nr 205/05 RADY GMINY W OSIEKU MA£YM
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), i art. 10 ust. 1 i 2 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 2005r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr.169,
poz. 1419) Rada Gminy w Osieku Ma³ym uchwala co nastêpuje:

2) od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w art. 8 pkt
2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton
w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia wed³ug stawek okrelonych
w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y,

§1. 1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy:

4) od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi,
dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu zawieszenia wed³ug stawek okrelonych w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej
uchwa³y,

1) od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w art. 8 pkt
1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie -

520,00 z³

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie 

540,00 z³

c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton -

770,00 z³

3) od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie 

1.113,00 z³

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

1.218,00 z³

c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton -

1.323,00 z³

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
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z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego)  400,00 z³,

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1.01.2006 r.

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton wed³ug stawek okrelonych w za³¹czniku Nr 3 do niniejszej uchwa³y,

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Osiek Ma³y
() Ireneusz Winiewski
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych, o iloci miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc -

1.323,00 z³.

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

1.680,00 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),
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).

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
w Osiek Ma³ym.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr 142/2004 Rady Gminy w Osieku
Ma³ym z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie, okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych
na 2005 r.

Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie  z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej
 dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym
Unii Europejskiej  wydanie specjalne.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 205/05
Rady Gminy w Osieku Ma³ym
z dnia 7 grudnia 2005 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr 205/05
Rady Gminy w Osieku Ma³ym
z dnia 7 grudnia 2005 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr 205/05
Rady Gminy w Osieku Ma³ym
z dnia 7 grudnia 2005 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKRELONYCH w art. 8 pkt.6 USTAWY
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Poz. 5611, 5612

5611
UCHWA£A Nr 206/05 RADY GMINY W OSIEKU MA£YM
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie podatku 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. 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 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172. poz. 1441), oraz art. 14 pkt 1-3 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) Rada Gminy w Osieku Ma³ym uchwala, co nastêpuje:
§1. Stawkê roczn¹ podatku od posiadania psów ustala siê
w wysokoci - 53,21 z³ od jednego psa.
§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osiek Ma³y.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1.01.2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Osiek Ma³y
() Ireneusz Winiewski
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.

5612
UCHWA£A Nr 207/05 RADY GMINY W OSIEKU MA£YM
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku 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. 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 116, poz.
1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 14 pkt 1 - 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokal-

nych(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) Rada Gminy w Osieku Ma³ym uchwala co nastêpuje:
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§1. Nie pobiera siê podatku od posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstwa domowego  po 1
psie od ka¿dego gospodarstwa domowego.

Poz. 5612, 5613

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1.01.2006 r.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osiek Ma³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Osiek Ma³y
() Ireneusz Winiewski

§3. Traci moc Uchwa³a Nr 141/2004 Rady Gminy w Osieku
Ma³ym z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie: zwolnieñ
w podatku od posiadania psów.

5613
UCHWA£A Nr 208/05 RADY GMINY W OSIEKU MA£YM
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie stawek op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 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) Rada Gminy w Osieku Ma³ym uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê na terenie gminy Osiek Ma³y dzienne
stawki op³aty targowej:
1. od sprzeda¿y towarów z rêki, koszyka i skrzynki 2,00 z³,
2. od sprzeda¿y towarów ze stoiska przewonego - 7,00 z³,
3. od sprzeda¿y ze stoiska sta³ego 

14,00 z³,

4. od sprzeda¿y ze straganu i samochodu -

20,00 z³

§2. W przypadku, gdy dla danej sprzeda¿y w³aciwa jest
wiêcej ni¿ jedna stawka op³aty targowej, stosuje siê stawkê
wy¿sz¹.
§3. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów op³aty targowej wyznacza siê so³tysów
wsi.

3. Ustala siê wynagrodzenie dla inkasentów w wysokoci
20% kwoty z zebranych op³at.
4. Wp³ywy z tytu³u inkasa, inkasent przekazuje w ca³oci
na rachunek bud¿etu Gminy, w terminie 5 dni po up³ywie
miesi¹ca, a w miesi¹cu grudniu do koñca miesi¹ca.
5. Wp³ata wynagrodzenia za inkaso nastêpuje w terminie
7 dni od daty terminowego przekazania i rozliczenia wp³ywów.
§4. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osiek Ma³y
§5. Traci moc Uchwa³a Nr 70/2003 Rady Gminy w Osieku
Ma³ym z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie op³aty targowej.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1.01.2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Osiek Ma³y
() Ireneusz Winiewski
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),
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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).

Poz. 5613, 5614

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.

5614
UCHWA£A Nr 209/05 RADY GMINY W OSIEKU MA£YM
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie op³aty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. e)
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), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) uchwala siê co
nastêpuje:

§3. Op³ata administracyjna p³atna jest w kasie urzêdu
gminy przed wykonaniem czynnoci urzêdowej, od której jest
pobierana.

§1. Uchwa³¹ niniejsz¹ Rada Gminy w Osieku Ma³ym

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),

1) okrela wysokoæ stawek op³aty administracyjnej,
2) okrela zasady ustalania i poboru oraz terminy p³atnoci
op³aty administracyjnej,
§2. Ustala siê op³atê administracyjn¹ w wysokoci:
1) za wypis ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
16,00 z³
2) za wyrys ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
26,00 z³

§4. Traci moc Uchwa³a Nr 66/03 Rady Gminy w Osieku
Ma³ym z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia op³aty
administracyjnej.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ od 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Osiek Ma³y
() Ireneusz Winiewski
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:

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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Poz. 5615

5615
UCHWA£A Nr XXXI/51/2005 RADY GMINY GIZA£KI
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. Dz.U z 2002 r. Nr
9, poz. 84 z póniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,64 z³ od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,61 z³ od 1 ha powierzchni
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,16 z³ od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - 0,52 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 13,80 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 - 3,71 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego - 4,80 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
3) od budowli: - 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3  7
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Giza³ki.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXII/35/2004 Rady Gminy Giza³ki z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomoci.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku od 2006 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Marianna Pietryga
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5616
UCHWA£A Nr XXXI/53/2005 RADY GMINY GIZA£KI
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002
r., Nr 9, poz. 84 z póniejszymi zmianami), 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 póniejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê wysokoæ stawki podatku od posiadania
psów w kwocie 35 z³ od jednego psa.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Giza³ki.
§5. Traci moc Uchwa³a Nr XXII/36/2004 Rady Gminy
Giza³ki z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od
posiadaniu psów.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku od 2006 r.

§2. Podatek p³atny jest bez wezwania do 30 kwietnia roku
podatkowego. W przypadku nabycia psa po 30 kwietnia
podatek jest p³atny w ci¹gu 14 dni od daty nabycia psa.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Marianna Pietryga

§3. Podatku nie pobiera siê z tytu³u posiadania jednego
psa utrzymywanego w celu pilnowania nieruchomoci.

5617
UCHWA£A Nr XXXI/54/2005 RADY GMINY GIZA£KI
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na obszarze gminy Giza³ki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. z 2001 r., Dz.U. Nr 142
poz. 1591 póniejszymi zmianami) oraz art. 10, art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t. j. z 2002 r., Dz.U. Nr 9 poz. 84 z póniejszymi
zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Okrela siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w wysokoci:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
- wyprodukowanych do roku 1990 w³¹cznie - 656 z³
- wyprodukowanych do roku 1990 w³¹cznie, z katalizatorem 656 z³

- wyprodukowanych po roku 1990 -

603 z³

- wyprodukowanych po roku 1990, z katalizatorem
574 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
- wyprodukowanych do roku 1990 w³¹cznie - 866 z³
- wyprodukowanych do roku 1990 w³¹cznie, z katalizatorem 831 z³
- wyprodukowanych po roku 1990 -

831 z³

- wyprodukowanych po roku 1990, z katalizatorem
771 z³
c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton:
- wyprodukowanych do roku 1990 w³¹cznie - 974 z³
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- wyprodukowanych do roku 1990 w³¹cznie, z katalizatorem 961 z³
- wyprodukowanych po roku 1990 -
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1.531 z³

- wyprodukowanych do roku 1990 w³¹cznie, z katalizatorem 1.366 z³
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- wyprodukowanych po roku 1990 -

1.366 z³

- wyprodukowanych po roku 1990, z katalizatorem 1.247 z³
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:
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5. 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:
- wyprodukowanych do roku 1990 w³¹cznie -

2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

2 

3. 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:
- wyprodukowanych do roku 1990 w³¹cznie -

- wyprodukowanych po roku 1990, z katalizatorem
913 z³










 







- wyprodukowanych po roku 1990 w³¹cznie z katalizatorem 318 z³
6. Od przyczep i 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:
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a) mniej ni¿ 30 miejsc:
- wyprodukowanych do roku 1990 w³¹cznie - 1.485 z³
1.375 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc:
- wyprodukowanych do roku 1990 w³¹cznie - 1.936 z³
- wyprodukowanych po roku 1990 -

 

' 

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

- wyprodukowanych po roku 1990 -



1.842 z³
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§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Giza³ki.
§4. Traci moc uchwa³a Nr XXII/37/2004 Rady Gminy Giza³ki z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych na obszarze
Gminy Giza³ki.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku od 2006 r.

§2. Zwalnia siê z podatku autobusy bêd¹ce w³asnoci¹
gminy, s³u¿¹ce do przewozu dzieci i m³odzie¿y szkolnej.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Marianna Pietryga

5618
UCHWA£A Nr XLIX/292/2005 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z pón. zm.) oraz 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 pó. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od gruntów:

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  od 1 m2 powierzchni 
0,57 z³
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,30 z³
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 
0,10 z³
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2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
0,40 z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 
16,00 z³

2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 kwietnia 2003
r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego,
podatku lenego i podatku od nieruchomoci, a tak¿e okreleniu inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso na
terenie so³ectw gminy Trzemeszno.

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siew7,50 z³
nym  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 

§3. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki,
budowle i grunty lub ich czêci s³u¿¹ce dzia³alnoci w zakresie
pomocy spo³ecznej, sportu, rekreacji, kultury i kultury fizycznej, bezpieczeñstwa publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  od 1
m2 powierzchni u¿ytkowej 
3,40 z³

§4. Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/213/2004 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.

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

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Trzemeszno.

3) od budowli - 2% ich wartoci
§2. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci na
terenach wiejskich od osób fizycznych w drodze inkasa. Na
inkasentów wyznacza siê so³tysów lub przewodnicz¹cych rad
so³eckich. Za inkaso ustala siê wynagrodzenie prowizyjne wg
zasad obowi¹zuj¹cych przy poborze podatków objêtych
³¹cznym zobowi¹zaniem pieniê¿nym. Wynagrodzenie oblicza
siê w stosunku procentowym od zainkasowanej kwoty wg
stawek okrelonych w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr IX/52/

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego. Uchwa³a ma zastosowanie do podatku od
nieruchomoci nale¿nego za 2006 rok, z zastrze¿eniem art. 20
a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z pó. zm.)
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Dereziñski

5619
UCHWA£A Nr XLIX/293/2005 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci 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, z pón. zm.) oraz art. 8, 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z pón. zm.) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuj:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

400,00 z³

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

700,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton -

1.000,00 z³

2) od samochodu ciê¿arowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 25 ton:
- o liczbie osi dwie -

1.200,00 z³

- o liczbie osi trzy -

1.300,00 z³
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1.400,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton, a mniejszej ni¿ 31 ton:

- bez wzglêdu na liczbê osi -

1.800,00 z³

- o liczbie osi dwie -

1.500,00 z³

- o liczbie osi trzy -

1.600,00 z³

6) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:

- o liczbie osi cztery i wiêcej -

1.800,00 z³

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25 ton:

c) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton:
- bez wzglêdu na liczbê osi -

2.000,00 z³

3) od samochodu ciê¿arowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 25 ton:
- o liczbie osi dwie -

1.400,00 z³

- o liczbie osi trzy -

1.600,00 z³

- o liczbie osi cztery i wiêcej -

1.600,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton, a mniejszej ni¿ 31 ton:
- o liczbie osi dwie -

1.700,00 z³

- o liczbie osi trzy -

1.800,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton:
- o liczbie osi dwie i trzy -

2.100,00 z³

d) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i mniejszej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi cztery i wiêcej -

1.800,00 z³

e) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi cztery i wiêcej -

2.500,00 z³

4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie -

400,00 z³

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

700,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton -

1.000,00 z³

5) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25 ton:
- o liczbie osi dwie -

1.000,00 z³

- o liczbie osi trzy -

1.300,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i mniejszej ni¿ 31 ton:
- o liczbie osi dwie -

1.300,00 z³

- o liczbie osi trzy -

1.400,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton i nie wy¿sz¹ ni¿ 36 ton:
- o liczbie osi dwie -

1.500,00 z³

- o liczbie osi trzy -

1.600,00 z³

d) wy¿sz¹ ni¿ 36 ton:

- o liczbie osi dwie -

1.200,00 z³

- o liczbie osi trzy -

1.800,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i mniejszej ni¿ 31 ton:
- o liczbie osi dwie -

1.500,00 z³

- o liczbie osi trzy -

1.800,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi dwie -

1.900,00 z³

- o liczbie osi trzy -

1.800,00 z³

d) powy¿ej 36 ton i mniejszej ni¿ 40 ton:
- o liczbie osi dwie -

2.000,00 z³

- o liczbie osi trzy -

2.100,00 z³

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

2.100,00 z³

- o liczbie osi trzy -

2.200,00 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 
300,00 z³
8) od przyczepy lub naczepy (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ przez podatnika podatku
rolnego) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, które ³¹cznie z pojazdem
wskazanym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25 ton:
- z jedn¹ osi¹ jezdn¹ -

200,00 z³

- o liczbie osi dwie -

300,00 z³

- o liczbie osi trzy -

700,00 z³

b) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 25 ton i nie wy¿sz¹ ni¿ 36 ton:
- z jedn¹ osi¹ jezdn¹ -

400,00 z³

- o liczbie osi dwie -

900,00 z³

- o liczbie osi trzy -

700,00 z³

c) wy¿sz¹ ni¿ 36 ton:
- bez wzglêdu na liczbê osi -

1.200,00 z³

9) od przyczepy lub naczepy (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ przez podatnika podatku
rolnego) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów:
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a) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 25 ton:
- z jedn¹ osi¹ jezdn¹ -

400,00 z³

- o liczbie osi dwie -

400,00 z³

- o liczbie osi trzy -

1.000,00 z³

b) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 25 ton i nie wy¿sz¹ ni¿ 36 ton:
- z jedn¹ osi¹ jezdn¹ -

600,00 z³

- o liczbie osi dwie -

1.300,00 z³

- o liczbie osi trzy -

1.000,00 z³

c) wy¿sz¹ ni¿ 36 ton:
- bez wzglêdu na liczbê osi -

1.700,00 z³

10) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc do siedzenia -
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1.000,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc do siedzenia 1.200,00 z³

1) wyprodukowanych przed 1990 r. - stawkê podatku zwiêksza siê o
100,00 z³.
2) posiadaj¹cych katalizatory - stawkê podatku zmniejsza siê
o
100,00 z³.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/215/2004 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§4. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Trzemeszno.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego. Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za 2006 rok, z zastrze¿eniem art. 20 a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z pón. zm.)
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Dereziñski

§2. Dla pojazdów wskazanych w §1 pkt 1, 4, 7 i 10:

5620
UCHWA£A Nr XLIX/294/2005 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci podatku od posiadania psów, terminów p³atnoci podatku i sposobu jego poboru
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84, z pón. zm.) oraz 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 pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1. Ustala siê roczne stawki podatku od posiadania psów
w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od pierwszego psa -

30,00 z³

2) od ka¿dego nastêpnego psa -

30,00 z³

§2. W przypadku gdy posiadanie jednego psa lub dwóch
psów wolne jest od opodatkowania z mocy ustawy, przy
opodatkowaniu posiadanych nastêpnych psów, maj¹ zastosowanie stawki przewidziane dla drugiego lub trzeciego
i nastêpnych psów.

§3. Podatek pobiera siê w po³owie okrelonych w §1.
stawek, je¿eli obowi¹zek uiszczenia podatku powsta³ w drugiej po³owie roku.
§4. 1. Poboru podatku od posiadania psów od podatników maj¹cych miejsce zamieszkania na terenie miasta
i gminy Trzemeszno dokonuje Urz¹d Miasta i Gminy
w Trzemesznie do dnia 31 marca 2006 roku.
2. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów od
podatników maj¹cych miejsce zamieszkania na terenie miasta Trzemeszno w drodze inkasa. Podatek p³atny jest do r¹k
upowa¿nionego inkasenta do dnia 31 marca 2006 roku.
§5. Zwalnia siê z podatku od posiadania jednego psa
w³acicieli budynków jednorodzinnych.
§6. Podatek stanowi dochód bud¿etu gminy Trzemeszno.
§7. Podatek pobierany jest przez Urz¹d Miasta i Gminy
w Trzemesznie.
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§8. Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/216/2004 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie okrelenia wysokoci podatku od posiadania psów, terminów
p³atnoci podatku i sposobu jego poboru.

Wielkopolskiego. Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za 2006 rok, z zastrze¿eniem art. 20 a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z pón. zm.).

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Trzemeszno.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Dereziñski

§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa

5621
UCHWA£A Nr XLIX/297/2005 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³aty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1519, z pón. zm.), art. 30 ust. 2 z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, z pón. zm.) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 litera ,,d
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z pón. zm.) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê op³atê administracyjn¹:
a) za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Trzemeszno w wysokoci - 25,00 z³,
b) za wydanie wypis i wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Trzemeszna w wysokoci - 35,00 z³,
c) za wydanie wypisu i wyrysu z innych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego sporz¹dzonych przez
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno w wysokoci 25,00 z³.

§2. Op³ata administracyjna za wypisy i wyrysy, o której
mowa w §1 p³atna jest na konto Urzêdu Miasta i Gminy
Trzemeszno lub gotówkê w kasie Urzêdu Miasta i Gminy
Trzemeszno, przed ich wydaniem.
§3. Zwalnia siê z op³aty administracyjnej, o której mowa
w §1 wypisy i wyrysy wydawane dla potrzeb inwestycyjnych
gminy.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Trzemeszno.
§5. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz poprzez jej wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Trzemesznie.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Dereziñski
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UCHWA£A Nr XXXVIII/365/2005 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 12 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy w podatku rolnym, lenym i od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 stawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984
roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993 roku, Nr
94, poz. 431 z póniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 listopada 2002 roku o podatku lenym (Dz.U. Nr 200.
poz. 1682 z póniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, Nr 9, poz. 84 z póniejszymi
zmianami) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci, rolnego, lenego stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2. Okrela wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§3. Okrela wzór deklaracji na podatek leny (DL-1) stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§4. Okrela wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci
(DN-1) stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4 do niniejszej uchwa³y.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6. Traci moc Uchwa³a Nr III/13/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie okrelenia
wzorów formularzy w podatku rolnym, lenym i od nieruchomoci.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwa³a obowi¹zuje od roku podatkowego 2006.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Witold Bajerlein
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UCHWA£A Nr XXXVIII/366/2005 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 12 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci i zwolnieñ z tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami), art. 5 ust. 1 i 2 i art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2002 roku, Nr 9, poz. 84 z póniejszymi
zmianami) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od
nieruchomoci na terenie Gminy Rokietnica:
1. od gruntów:

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 8,53 z³
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - od 1
3,68 z³
m2 powierzchni u¿ytkowej e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej 6,13 z³
3. od budowli - 2% ich wartoci

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,67 z³

§2. 1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci, nieruchomoci zajête na potrzeby po¿arnictwa, instytucji kultury oraz
opieki spo³ecznej.

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie kultury fizycznej - od 1 m2 powierzchni 0,10 z³

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹
nieruchomoci lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.

c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,59 z³
d) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - od 1 m2 powierzchni
0,29 z³
2. od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0,55 z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 17,00 z³

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/229/2004 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomoci i zwolnieñ z tego podatku.
§5. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2006 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Witold Bajerlein
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UCHWA£A Nr XXXVIII/367/2005 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 12 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 (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z póniejszymi zmianami) Rada
Gminy Rokietnica uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek od rodków transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych (samochody ciê¿arowe
o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 t i poni¿ej 12 t):
1.1. data produkcji do 31.12.1998 roku:
a) od 3,5 do 5,5 t w³¹cznie -

600,00 z³

b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie -

800,00 z³

c) powy¿ej 9 t  poni¿ej 12 t -

1.200,00 z³

1.2. data produkcji od 01.01.1999 roku:
a) od 3,5 do 5,5 t w³¹cznie -

520,00 z³

b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie -

706,00 z³

c) powy¿ej 9 t  poni¿ej 12 t -

1.078,00 z³

2. Od samochodów ciê¿arowych (samochody ciê¿arowe
o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12
t):
2.1. o liczbie osi 2:

a) z zawieszeniem pneumatycznym -

1.700,00 z³

b) inny system zawieszenia -

2.505,15 z³

2.3.2. nie mniej ni¿ 31 t i wiêcej:
a) z zawieszeniem pneumatycznym -

2.100,00 z³

b) inny system zawieszenia -

2.505.15 z³

3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t i poni¿ej
12 t:
3.1. data produkcji do 31.12.1998 roku -

1.400,00 z³

3.2. data produkcji od 01.01.1999 roku -

1.300,00 z³

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 t:
4.1. o liczbie osi 2:
4.1.1. nie mniej ni¿ 12 t i mniej ni¿ 31 t:
a) z zawieszeniem pneumatycznym -

1.600,00 z³

b) inny system zawieszenia -

1.700,00 z³

4.1.2. nie mniej ni¿ 31 t i mniej ni¿ 36 t:
a) z zawieszeniem pneumatycznym -

1.700,00 z³

b) inny system zawieszenia -

1.936,29 z³

4.1.3. nie mniej ni¿ 36 t i wiêcej:

2.1.1. nie mniej ni¿ 12 t i mniej ni¿ 15 t:
a) z zawieszeniem pneumatycznym -

1.400,00 z³

a) z zawieszeniem pneumatycznym -

1.800,00 z³

b) inny system zawieszenia -

1.500,00 z³

b) inny system zawieszenia -

2.100,00 z³

4.2. o liczbie osi 3 i wiêcej:

2.1.2. nie mniej ni¿ 15 t i wiêcej:
a) z zawieszeniem pneumatycznym -

1.500,00 z³

4.2.1. nie mniej ni¿ 12 t i mniej ni¿ 36 t:

b) inny system zawieszenia -

1.900,00 z³

a) z zawieszeniem pneumatycznym -

1.800,00 z³

b) inny system zawieszenia -

1.900,00 z³

2.2. o liczbie osi 3:
2.2.1. nie mniej ni¿ 12 t i mniej ni¿ 25 t:
b) inny system zawieszenia -

1.400,00 z³
1.600,00 z³

2.2.2. nie mniej ni¿ 25 t i wiêcej:
a) z zawieszeniem pneumatycznym -

1.500,00 z³

b) inny system zawieszenia -

1.900,00 z³

2.3. o liczbie osi 4 i wiêcej:
2.3.1. nie mniej ni¿ 12 t i mniej ni¿ 31 t:

4.2.2. nie mniej ni¿ 36 t i nie mniej ni¿ 40 t:
a) z zawieszeniem pneumatycznym -

2.000,00 z³

b) inny system zawieszenia -

2.100,00 z³

4.2.3. nie mniej ni¿ 40 t i wiêcej:
a) z zawieszeniem pneumatycznym -

2.100,00 z³

b) inny system zawieszenia -

2.505,15 z³

5. Od przyczep i naczep (przyczepy i naczepy, które
³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
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ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ przez podatnika podatku
rolnego:
5.1. data produkcji do 31.12.1998 roku -

750,00 z³

5.2. data produkcji od 01.01.1999 roku -

700,00 z³

6. Od przyczep i naczep (przyczepy i naczepy, które
³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ przez podatnika podatku rolnego:

6.3.1. nie mniej ni¿ 12 t i mniej ni¿ 38 t:
a) z zawieszeniem pneumatycznym b) inny system zawieszenia -

900,00 z³
1.300,00 z³

6.3.2. nie mniej ni¿ 38 t i wiêcej:
a) z zawieszeniem pneumatycznym -

1.000,00 z³

b) inny system zawieszenia -

1.400,00 z³

7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
7.1. data produkcji do 31.12.1998 roku:

6.1. liczbie osi 1:

a) mniej ni¿ 30 -

1.430,00 z³

6.1.1. nie mniej ni¿ 12 t i mniej ni¿ 25 t:

b) równa lub wy¿sza ni¿ 30 -

1.730,00 z³

a) z zawieszeniem pneumatycznym -

600,00 z³

b) inny system zawieszenia -

650,00 z³

6.1.2. nie mniej ni¿ 25 t i wiêcej:

7.2. data produkcji od 01.01.1999 roku:
a) mniej ni¿ 30 

1.350,00 z³

b) równa lub wy¿sza ni¿ 30 

1.650,00 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

a) z zawieszeniem pneumatycznym -

700,00 z³

b) inny system zawieszenia -

750,00 z³

§3. Traci moc uchwa³a Nr XXIV/230/2004 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
ze zm.

a) z zawieszeniem pneumatycznym -

1.000,00 z³

b) inny system zawieszenia -

1.300,00 z³

§4. 1 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

6.2. o liczbie osi 2:
6.2.1. nie mniej ni¿ 12 t i mniej ni¿ 38 t:

6.2.2. nie mniej ni¿ 38 t i wiêcej:
a) z zawieszeniem pneumatycznym -

1.200,00 z³

b) inny system zawieszenia -

1.700,00 z³

6.3. o liczbie osi 3 i wiêcej:

2. Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2006 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿ Witold Bajerlein
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UCHWA£A Nr XXXVIII/368/2005 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 12 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 (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002
roku, Nr 9, poz. 84 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy
Rokietnica uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 12,00 z³ od jednego psa.
§2. 1. Podatek od posiadania psów p³atny jest z góry bez
wezwania do dnia 15 marca danego roku, z zastrze¿eniem
wynikaj¹cym z ust. 2.

3. Warunki poboru podatku od posiadania psów okrela
odrêbna Uchwa³a.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Traci moc uchwa³a Nr XXIV/231/2004 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od
posiadania psów.
§5. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2006 rok.

2. W przypadku nabycia psa po dacie, o której mowa
w ust. 1, podatek p³atny jest w terminie miesi¹ca od dnia
nabycia psa.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿ Witold Bajerlein

5626
UCHWA£A Nr XXXVIII/369/2005 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 12 grudnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty prolongacyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie terytorialnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) oraz art. 57 §7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku, Nr 8
poz. 60 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Rokietnica
uchwala, co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê op³atê prolongacyjn¹ z tytu³u roz³o¿enia na raty lub odroczenia terminu p³atnoci podatków oraz
zaleg³oci podatkowych stanowi¹cych dochód bud¿etu gminy.
§2. Stawka op³aty prolongacyjnej wynosi 50% stawki
odsetek za zw³okê od zaleg³oci podatkowej og³oszonej przez
Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.

§3. Uchwa³a na zastosowanie do wniosków w sprawach,
o których mowa w §1, z³o¿onych po dniu wejcia w ¿ycie
niniejszej uchwa³y.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5. Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/234/2004 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia op³aty prolongacyjnej.
§6. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a obowi¹zuje od roku podatkowego 2006.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿ Witold Bajerlein
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5627
UCHWA£A Nr XXXVIII/370/2005 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 12 grudnia 2005 r.
w sprawie op³aty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) oraz art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002
roku, Nr 9, poz. 84 z póniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz.
717 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce
czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej:
Za wydanie powiadczonych za zgodnoæ z orygina³em:
1) wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 12,00 z³ od ka¿dej strony
formatu A 4,

§2. Op³ata administracyjna uiszczana jest przed dokonaniem czynnoci urzêdowej podlegaj¹cej op³acie za porednictwem Poczty lub banku na konto Urzêdu Gminy.
§3. 1. Dowód uiszczenia op³aty administracyjnej przedk³ada siê do wgl¹du organowi dokonuj¹cemu czynnoci urzêdowej.
2. Fakt oraz datê uiszczenia op³aty administracyjnej odnotowuje siê na sporz¹dzonym dokumencie lub podaniu
o dokonanie czynnoci urzêdowej.
§4. Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/233/2004 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie op³aty
administracyjnej.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie14 dni od dnia
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

2) wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 12,00 z³ od ka¿dej strony
formatu A 4.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿ Witold Bajerlein

5628
UCHWA£A Nr XXXVIII/371/2005 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 12 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1991 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2002 roku, Nr 9, poz. 84 z póniejszymi zmianami)
Rada Gminy Rokietnica uchwala, co nastêpuje:

organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y w nastêpuj¹cy sposób:

§1. 1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej pobieranej od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek

c) ze sto³u, straganu, namiotu itp. ustawionego we w³asnym zakresie przez sprzedaj¹cego o powierzchni do
10,00 z³
2,5 m2 -

1) na targowisku zlokalizowanym w Rokietnicy ul. Dworcowa
sprzeda¿ artyku³ów rolno-spo¿ywczych i przemys³owych:
a) za sprzeda¿ na stanowisku do 5 m2 b) za ka¿de nastêpne rozpoczête 5

m2

-

10,00 z³
5,00 z³
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d) za ka¿de nastêpne rozpoczête 2,5 m2 e) z samochodu osobowego -

5,00 z³
20,00 z³

f) z samochodu osobowego z przyczep¹ lub ciê¿arowego
30,00 z³
g) z rêki, z koszyka, ze skrzynki dotyczy w³asnych p³odów
rolnych 5,00 z³
2) na pozosta³ych targowiskach:
a) przy sprzeda¿y p³odów rolnych b) przy sprzeda¿y pozosta³ych artyku³ów -
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5,00 z³
10,00 z³

2. Terminem p³atnoci op³aty targowej jest dzieñ,
w którym dokonywana jest sprzeda¿.
§2. 1. Op³ata targowa pobierana jest w drodze inkasa
przez inkasentów:

b) w pozosta³ych miejscowociach  so³tysi poszczególnych
wsi.
2. Inkasenci pobieraj¹cy op³atê targow¹, w okresie od
poniedzia³ku do niedzieli, odprowadzaj¹ j¹ w terminie 4 dni
od zainkasowania na rachunek Urzêdu Gminy.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/232/2004 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia
stawek op³aty targowej.
§5. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a ma zastosowanie do op³aty nale¿nej od
roku 2006.

a) administratora targowiska

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿ Witold Bajerlein

5629
UCHWA£A Nr XXXVIII/374/2005 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 12 grudnia 2005 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych Sp. z o. o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 40 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r.,
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.
1806, Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz
art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U.
z 2001 r. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004
r. Nr 96, poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729)
Rada Gminy Rokietnica uchwala Regulamin dostarczania
wody i odprowadzania cieków, zwany dalej Regulaminem.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków, realizowanych
przez Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
w Rokietnicy ulica Pocztowa 3, zwanego dalej Przedsiêbiorstwem.

2. Zbiorowe zaopatrzenie w wodê prowadzone przez
Przedsiêbiorstwo polega na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone przez
Przedsiêbiorstwo polega na odprowadzaniu i oczyszczaniu
cieków.
§2. U¿ywane w niniejszym regulaminie okrelenia oznaczaj¹:
1. Ustawa - ustawy z dnia 7.06.2001 p.n. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków. (Dz.U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami)
2. odbiorca - odbiorca us³ug o którym mowa w art. 2 pkt 3)
ustawy,
3. przedsiêbiorstwo - przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4) ustawy,
4. umowa - umowa o zaopatrzeniu w wodê lub odprowadzeniu cieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
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5. wodomierz - przyrz¹d pomiarowy zainstalowany na wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej obiektu budowlanego
przy punkcie czerpalnym wody,

wa siê na wniosek odbiorcy us³ug - wówczas, w przypadku
stwierdzenia prawid³owego dzia³ania wodomierza, koszt
kontroli ponosi odbiorca,

6. wodomierz g³ówny - przyrz¹d pomiarowy o którym mowa
w art. 2 pkt 19) ustawy,

8) informowaæ o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia
przez ludzi poprzez publikacjê komunikatu w prasie raz na
kwarta³,

7. wodomierz dodatkowy - przyrz¹d pomiarowy zainstalowany za wodomierzem g³ównym s³u¿¹cy do ustalenia iloci
wody bezpowrotnie zu¿ytej, zainstalowany i utrzymywany
na koszt odbiorcy,
8. wodomierz w³asny - przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ
wody z w³asnych ujêæ wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
9. okres obrachunkowy - okres rozliczeñ za us³ugi dostawy
wody i odprowadzania cieków okrelony w umowie.
ROZDZIA£ II
Minimalny poziom us³ug wiadczonych przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne
§3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ma obowi¹zek:
1) zapewniæ zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej
iloci i pod odpowiednim cinieniem oraz dostaw wody
i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny,
a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ dostarczanej wody
i cieków odprowadzanych do wód lub do ziemi,
2) zawieraæ umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem
o zawarcie umowy,
3) opracowywaæ wieloletnie plany rozwoju i modernizacji
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych bêd¹cych
w jego posiadaniu,
4) zapewniæ realizacjê budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, ustalonych w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji,
5) dokonywaæ na swój koszt niezbêdnych napraw urz¹dzeñ
i przy³¹czy wodoci¹gowych oraz zdrojów ulicznych,
z wyj¹tkiem usuwania uszkodzeñ przy³¹czy i urz¹dzeñ
wodoci¹gowych nie bêd¹cych w jego posiadaniu, oraz
powsta³ych z winy odbiorców.
6) wydawaæ warunki techniczne niezbêdne do pod³¹czenia
nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej
eksploatowanej przez przedsiêbiorstwo oraz uzgodniæ
przed³o¿on¹ dokumentacjê techniczn¹ albo wydaæ do niej
opiniê,
7) zamontowaæ na swój koszt wodomierz po odbiorze przy³¹cza i podejcia wodomierzowego oraz ponosiæ koszty
zwi¹zane z jego konserwacj¹ i w zwi¹zku z tym dokonywaæ
kontroli ich funkcjonowania z w³asnej inicjatywy, bez
pobierania op³at, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy kontrola odby-

9) przyj¹æ do systemu kanalizacyjnego cieki bytowe, komunalne oraz przemys³owe od odbiorców us³ug, na podstawie zawartych z nimi umów, zgodnie z zasadami okrelonymi w Regulaminie,
10) okreliæ wymagan¹ jakoæ cieków przyjmowanych do
systemu od odbiorców us³ug w pierwszej studzience na
przy³¹czu kanalizacyjnym,
11) zapewniæ sprawnoæ techniczn¹ oraz prawid³ow¹ eksploatacjê urz¹dzeñ oraz przy³¹czy kanalizacyjnych do studni
rewizyjnej na przy³¹czu, dokonywaæ na swój koszt niezbêdnych napraw urz¹dzeñ oraz przy³¹czy kanalizacyjnych, z wyj¹tkiem usuwania uszkodzeñ przy³¹czy i urz¹dzeñ kanalizacyjnych nie bêd¹cych w jego posiadaniu,
a tak¿e zatorów i uszkodzeñ powsta³ych z winy odbiorców
us³ug,
12) w przypadku wyst¹pienia z wnioskiem o wydanie warunków technicznych odbioru cieków innych ni¿ bytowe,
okreliæ dopuszczalne wskaniki zanieczyszczeñ w ciekach, a tak¿e kontrolowaæ, czy jakoæ przyjmowanych
cieków jest zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§4. Przedsiêbiorstwo ma prawo:
1) kontrolowaæ prawid³owoæ robót budowlano-instalacyjnych prowadzonych w zwi¹zku z pod³¹czaniem do sieci
i ich zgodnoæ z dokumentacj¹ techniczn¹,
2) upowa¿niaæ swoich pracowników do wstêpu, po okazaniu
pisemnego upowa¿nienia i legitymacji s³u¿bowej, na teren
nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta
z us³ug przedsiêbiorstwa, w celu przeprowadzenia kontroli
urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania odczytu
ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez
przedsiêbiorstwo, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci
cieków wprowadzanych do sieci,
3) zajmowaæ pas terenu na posesjach odbiorców o szerokoci niezbêdnej do usuniêcia awarii lub dokonania konserwacji urz¹dzeñ i przy³¹czy wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych, pod warunkiem, ¿e na w³asny koszt przywróci ten
teren do stanu sprzed awarii lub konserwacji b¹d pokryje
nale¿ycie udokumentowane koszty poniesione w tym
zakresie przez odbiorcê.
§5. Odbiorca us³ug ma obowi¹zek:
1) korzystaæ z instalacji wodoci¹gowej w sposób nie skutkuj¹cy wystêpowaniem zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci
wodoci¹gowej, a w szczególnoci eliminowaæ mo¿liwoci
wyst¹pienia ska¿enia bakteriologicznego lub chemicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê
wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania,
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2) u¿ytkowaæ instalacjê kanalizacyjn¹ w taki sposób, aby
wykluczyæ mo¿liwoæ wystêpowania zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej oraz nie wylewaæ substancji
o sk³adzie i stê¿eniu przekraczaj¹cym normy okrelone
w obowi¹zuj¹cych przepisach,
3) umo¿liwiaæ realizacjê uprawnieñ, o których mowa w §5
pkt 2 i 3,
4) prawid³owo utrzymywaæ i zabezpieczaæ przed ingerencj¹
osób nieuprawnionych miejsca, w których zainstalowany
jest wodomierz (³¹cznie ze studzienk¹) lub urz¹dzenie
pomiarowe, oraz zapewniæ ³atwy dostêp do tych urz¹dzeñ,
5) uzgadniaæ z przedsiêbiorstwem sprawy nasadzeñ drzew
lub krzewów oraz zabudowy w pasie sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej,
6) terminowo uiszczaæ op³aty za dostarczon¹ wodê i odprowadzone cieki zgodnie z wystawianymi przez przedsiêbiorstwo fakturami VAT,
7) ponosiæ koszty likwidacji istniej¹cego przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, w zwi¹zku z realizacj¹ nowego przy³¹cza do tej samej nieruchomoci,
8) zawiadomiæ przedsiêbiorstwo o posiadanych w³asnych
ujêciach wody w celu umo¿liwienia prawid³owego obliczenia nale¿noci z tytu³u odprowadzania cieków,
9) wykorzystywaæ swoje przy³¹cze kanalizacyjne tylko na
u¿ytek w³asny i tylko do odprowadzania cieków sanitarnych chyba, ¿e zawarta umowa stanowi inaczej,
10) bezzw³ocznie powiadamiaæ przedsiêbiorstwo o zmianie
danych objêtych umow¹, a w szczególnoci o zbyciu
nieruchomoci lub innego sposobu zaprzestania jej w³adaniem, wskazuj¹c nowego w³aciciela lub w³adaj¹cego.
11) utrzymywania przy³¹cza w stanie nie powoduj¹cym pogorszenia warunków eksploatacji sieci w przypadku, gdy
przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne nie znajduje siê
w posiadaniu Przedsiêbiorstwa.
12) je¿eli w trakcie eksploatacji przy³¹cza wodoci¹gowego lub
kanalizacyjnego, bêd¹cego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagro¿enie istotnego obni¿enia poziomu us³ug
wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo, Odbiorca jest zobowi¹zany do niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro¿eñ.
13) w przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagro¿enia pomimo wezwania ze strony Przedsiêbiorstwa, ma ono prawo
podj¹æ wszelkie dozwolone prawem dzia³ania zmierzaj¹ce
do usuniêcia zagro¿enia.
§6. Odbiorca us³ug ma prawo:
1) odbierania wody o odpowiednim cinieniu i jakoci,
z zastrze¿eniem §30, 31 i 32,
2) nieprzerwanego odprowadzania cieków, z zastrze¿eniem
§31 i 32,
3) zg³aszania przedsiêbiorstwu reklamacji dotycz¹cych wysokoci naliczonych op³at za dostarczon¹ wodê i odebrane
cieki oraz ¿¹dania przeprowadzenia kontroli wodomierza,
4) uzyskania rekompensaty w przypadku dostawy wody
o obni¿onej jakoci,

5) bezp³atnego korzystania z zastêpczych punktów poboru
wody w przypadku przerw w dostawie wody, wskazanych
w §29, §30 ust. 2 pkt 1, 2 i §32.
6) zg³aszania przedsiêbiorstwu wskazañ wodomierza lub
urz¹dzenia pomiarowego.
§7. Odbiorcy us³ug zabrania siê:
1) pobieraæ wodê z pominiêciem wodomierza lub odprowadzaæ cieki z pominiêciem urz¹dzenia pomiarowego, je¿eli
takie urz¹dzenie zosta³o zamontowane,
2) przemieszczaæ wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe,
zak³ócaæ ich funkcjonowanie, zrywaæ plomby wodomierza, urz¹dzenia pomiarowego lub zaworu odcinaj¹cego,
3) wykorzystywaæ sieæ wodoci¹gow¹ b¹d instalacjê wodoci¹gow¹ do uziemiania urz¹dzeñ elektrycznych.
ROZDZIA£ III
Szczegó³owe warunki i tryb
zawierania umów z odbiorcami us³ug
§8. Miejscem dostarczania wody przez przedsiêbiorstwo
jest zawór g³ówny na przy³¹czu wodoci¹gowym, miejscem
odbioru cieków przez przedsiêbiorstwo jest pierwsza studzienka na przy³¹czu kanalizacyjnym.
§9. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków, zawartej miêdzy przedsiêbiorstwem
wodoci¹gowo - kanalizacyjnym a odbiorc¹ us³ug.
2. Integraln¹ czêci¹ umowy na odprowadzanie cieków
z odbiorc¹ wprowadzaj¹cym cieki przemys³owe, jest za³¹cznik okrelaj¹cy dopuszczalne warunki, jakim powinny odpowiadaæ cieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej.
3. Umowê w imieniu przedsiêbiorstwa zawieraj¹ osoby
upowa¿nione do jego reprezentowania lub osoby upowa¿nione do zawarcia umowy na podstawie pisemnego pe³nomocnictwa.
4. Odbiorca us³ug mo¿e zawrzeæ umowê osobicie b¹d
przez nale¿ycie umocowanego przedstawiciela.
5. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej, umowê mog¹ zawrzeæ
osoby upowa¿nione do ich reprezentowania wed³ug w³aciwych rejestrów lub ewidencji oraz pe³nomocnicy tych osób.
§10. 1. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do zawarcia
umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzenie cieków z:
1) osob¹ posiadaj¹c¹ tytu³ prawny do korzystania z obiektu,
do którego ma byæ dostarczana woda lub, z którego maj¹
byæ odprowadzane cieki,
2) w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej, je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami
wielolokalowymi,
3) osob¹ korzystaj¹c¹ z nieruchomoci o nieuregulowanym
stanie prawnym,
4) osobami korzystaj¹cymi z lokali w budynkach wielolokalowych, z zastrze¿eniem ust. 2.
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2. Zawarcie umowy z osobami, o których mowa w ust.
1 pkt 4, nastêpuje na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, je¿eli:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi, w sposób uzgodniony z przedsiêbiorstwem,
b) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
c) wnioskodawca ustali sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ
miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich
utrzymania,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zak³ócania dostaw wody
w pozosta³ych lokalach.
3. Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa
w ust. 1 pkt 4, równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione
warunki, o których mowa w ust. 2.
§11. Umowa zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych lub
kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) przyjêtego okresu obrachunkowego, o którym mowa
w §18 ust. 1,
3) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
4) praw i obowi¹zków stron umowy,
5) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych,
6) danych przedsiêbiorstwa: jego oznaczenie, siedzibê i adres, datê podjêcia dzia³alnoci, jej przedmiot i obszar,
standardy jakoci wiadczonych us³ug, warunki wprowadzania ograniczeñ dostarczania wody w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru,
7) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci
stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
8) szczegó³owe obowi¹zki stron, w tym zasady utrzymania
przy³¹czy oraz warunki usuwania awarii,
9) w przypadku, gdy przy³¹cza nie s¹ w posiadaniu przedsiêbiorstwa, odpowiedzialnoæ Przedsiêbiorstwa za zapewnienie ci¹g³oci i jakoci us³ug jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych.
§12. Treæ umowy nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków stron wynikaj¹cych z przepisów ustawy, o której
mowa w §1, przepisów wykonawczych oraz postanowieñ
Regulaminu.
§13. 1. Umowa zawierana jest na czas okrelony lub na
czas nieokrelony.
2. Umowa mo¿e zostaæ zmieniona po dokonaniu uzgodnieñ przez strony. Zmiana nastêpuje poprzez podpisanie
aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noci.

3. Strony maj¹ prawo do rozwi¹zania umowy z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia, z zastrze¿eniem §31 ust. 3.
4. Umowa wygasa na skutek:
1) up³ywu czasu, na który zosta³a zawarta,
2) mierci odbiorcy us³ug,
3) w zwi¹zku ze zmian¹ w³aciciela lub w³adaj¹cego nieruchomoci¹.
5. Z dniem rozwi¹zania lub wyganiêcia umowy przedsiêbiorstwo mo¿e zaniechaæ dostarczania wody lub odbioru
cieków i zastosuje rodki techniczne uniemo¿liwiaj¹ce pobór
wody lub odprowadzenie cieków.
ROZDZIA£ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach
§14. 1. Rozliczanie nale¿noci odbywa siê na podstawie
iloci dostarczonej wody i odprowadzonych cieków oraz
okrelonych w trybie ustawowym taryf cen i stawek op³at.
2. Wejcie w ¿ycie nowych taryf nie stanowi zmiany
umowy.
3. Stosowanie przez Przedsiêbiorstwo cen i stawek op³at
wynikaj¹cych z nowych, prawid³owo podanych do wiadomoci publicznej taryf, nie wymaga odrêbnego informowania
Odbiorców o jej wysokoci.
§15. 1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie
wskazania wodomierza g³ównego na przy³¹czu, z wyj¹tkiem
przypadku okrelonego w §11 ust. 1 pkt 4, kiedy to iloæ
dostarczonej wody ustala siê na podstawie wskazañ wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych lokalach, z uwzglêdnieniem wskazañ wodomierza g³ównego.
2. W sytuacji braku technicznych mo¿liwoci zainstalowania wodomierza, iloæ dostarczonej wody ustala siê
w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody dla poszczególnych grup odbiorców, na podstawie odrêbnych przepisów.
3. W przypadku niesprawnoci wodomierza g³ównego,
je¿eli umowa nie stanowi inaczej, iloæ pobranej wody ustala
siê na podstawie redniego zu¿ycia wody w okresie 6 miesiêcy przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza, a gdy nie
jest to mo¿liwe - na podstawie redniego zu¿ycia wody
w analogicznym okresie roku ubieg³ego lub iloczynu redniomiesiêcznego zu¿ycia wody w roku ubieg³ym i liczby miesiêcy
niesprawnoci wodomierza.
4. W przypadku niemo¿noci odczytania wskazañ wodomierza, przedsiêbiorstwo wystawia fakturê zaliczkow¹, która
zostaje rozliczona po odczytaniu jego wskazañ.
§16. 1. Iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W sytuacji braku urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie umowy, jako
równ¹ iloci wody pobranej lub okrelonej w umowie.
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3. W rozliczeniach iloci odprowadzonych cieków, iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na
koszt odbiorcy us³ug.
4. W przypadku niemo¿noci odczytania wskazañ urz¹dzenia pomiarowego, przedsiêbiorstwo wystawia fakturê
zaliczkow¹, która zostaje rozliczona po odczytaniu jego
wskazañ.
5. Je¿eli Odbiorca pobiera wodê z ujêæ w³asnych i wprowadza cieki do urz¹dzeñ Przedsiêbiorstwa, w razie braku
urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzonych cieków jest
równa iloci wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazañ
wodomierza w³asnego.
6. Je¿eli Odbiorca pobiera wodê z ujêæ w³asnych, oraz
urz¹dzeñ Przedsiêbiorstwa i wprowadza cieki do urz¹dzeñ
Przedsiêbiorstwa, w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ
odprowadzonych cieków jest równa iloci wody pobranej,
ustalana jest jako suma wskazañ wodomierza w³asnego
i wodomierza g³ównego.
7. W przypadkach okrelonych w ust. 5 i 6 Odbiorca jest
zobowi¹zany do zakupu, zainstalowania na w³asny koszt
wodomierza w³asnego, jego utrzymania i legalizacji.
§17. 1. Do rozliczeñ z odbiorcami us³ug stosuje siê jednomiesiêczne, dwumiesiêczne, trzymiesiêczne lub szeciomiesiêczne okresy obrachunkowe ustalone w umowie zawartej z odbiorc¹.
2. Przedsiêbiorstwo mo¿e wystawiaæ faktury zaliczkowe,
które s¹ rozliczane po odczycie wodomierza lub urz¹dzenia
pomiarowego.
3. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty w formie przelewu,
wp³aty na konto przedsiêbiorstwa albo gotówk¹ w kasie
przedsiêbiorstwa, w terminie p³atnoci oznaczonym na fakturze VAT.
4. Je¿eli op³aty nie zosta³y wniesione przez odbiorcê
us³ug w oznaczonym terminie, przedsiêbiorstwo mo¿e naliczaæ odsetki ustawowe oraz wysy³a upomnienie, wyznaczaj¹c
dodatkowy 14-dniowy termin zap³aty, uprzedzaj¹c równoczenie o mo¿liwoci zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego lub
kanalizacyjnego, o którym mowa w ust. 5.
5. W przypadku, gdy odbiorca us³ug nie uici³ op³at za
pe³ne dwa okresy obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
przedsiêbiorstwo mo¿e zaprzestaæ wiadczenia us³ug.
6. W przypadku powstania d³ugu po stronie odbiorcy
us³ug na skutek nie uiszczenia op³at, przedsiêbiorstwo mo¿e
na zasadach ogólnych zaliczyæ nale¿noæ z wp³at bie¿¹cych na
poczet zaleg³ych odsetek i zaleg³ych op³at.
7. Zg³oszenie przez Odbiorcê zastrze¿eñ, co do wysokoci
faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.
8. W przypadku stwierdzenia nadp³aty zalicza siê j¹ na
poczet przysz³ych nale¿noci lub na ¿¹danie odbiorcy zwraca
siê j¹ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku w tej
sprawie.

ROZDZIA£ V
Warunki przy³¹czania do sieci
§18. Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie jej nieruchomoci do sieci sk³ada Przedsiêbiorstwu wniosek o wydanie
warunków technicznych, który powinien zawieraæ, co najmniej:
1) imiê i nazwisko (lub nazwê) wnioskodawcy,
2) adres do korespondencji,
3) w przypadku osób prawnych odpis z w³aciwego rejestru
wskazuj¹cy na sposób reprezentacji podmiotu,
4) okrelenie rodzaju instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do odbioru us³ug,
5) okrelenie iloci przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zu¿ycia wody,
6) wskazanie przewidywanej iloci odprowadzanych cieków
i ich rodzaju (w przypadku dostawców cieków przemys³owych, równie¿ jakoci odprowadzanych cieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urz¹dzeñ
podczyszczaj¹cych),
7) opis nieruchomoci, do której bêdzie dostarczana woda
i/lub, z której bêd¹ odprowadzane cieki, w szczególnoci
okrelenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania
i przeznaczenia,
8) wskazanie planowanego terminu rozpoczêcia poboru wody
i dostarczania cieków.
§19. 1. Wzory wniosku ustala Przedsiêbiorstwo.
2. Do wniosku o wydanie warunków technicznych
przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej nale¿y
za³¹czyæ:
1) dokument okrelaj¹cy stan prawny nieruchomoci, której
wniosek dotyczy,
2) aktualn¹ mapê zasadnicz¹ z okrelonym stanem prawnym
nieruchomoci, do której ma nast¹piæ przy³¹czenie, oraz
jej usytuowanie wzglêdem istniej¹cych sieci wodnych
i kanalizacyjnych, oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§20. 1. Je¿eli spe³nione s¹ warunki techniczne, umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie do sieci, Przedsiêbiorstwo w terminie
30 dni od otrzymania prawid³owego wniosku, o którym mowa
w §20 wraz z kompletem za³¹czników wydaje ubiegaj¹cej siê
o pod³¹czenie do sieci, dokument pod nazw¹  Warunki
techniczne przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej. W razie braku mo¿liwoci pod³¹czenia nieruchomoci
do sieci, Przedsiêbiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania
wniosku, informuje o tym osobê ubiegaj¹c¹ o pod³¹czenie,
wskazuj¹c wyrane powody, które uniemo¿liwiaj¹ pod³¹czenie.
2. Dokument, o którym mowa w ust 1 powinien, co
najmniej:
1) wskazywaæ miejsce i sposób przy³¹czenia nieruchomoci
do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce
zainstalowania wodomierza g³ównego i/lub urz¹dzenie
pomiarowego.
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2) okrelaæ maksymaln¹ iloæ wody dostarczanej do nieruchomoci z podzia³em na poszczególne cele,
3) okrelaæ maksymaln¹ iloæ cieków odprowadzanych
z nieruchomoci i ich jakoæ,
4) zawieraæ informacje o rodzaju i zawartoci dokumentów,
jakie powinna przed³o¿yæ osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci oraz podmiotach z jakimi nale¿y uzgodniæ,
lub do jakich nale¿y zg³osiæ fakt przy³¹czenia oraz projekt
przy³¹cza,
5) wskazywaæ okres wa¿noci wydanych warunków, nie krótszy ni¿ 1 rok.
3. Dokument, o którym mowa w ust 1 mo¿e okrelaæ:
1) parametry techniczne przy³¹cza,
2) miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar iloci odprowadzonych cieków inaczej ni¿ na podstawie odczytów
iloci pobieranej wody, urz¹dzenia pomiarowego do mierzenia iloci odprowadzonych cieków, lub te¿ wodomierzy do mierzenia iloci wody, z której nie odprowadza siê
cieków do kanalizacji.
§21. 1. Warunki techniczne przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej wydawane osobie ubiegaj¹cej
siê o przy³¹czenie do sieci mog¹ za zgod¹ tej osoby, obejmowaæ nie tylko zgodê na wybudowanie przy³¹cza wodoci¹gowego i/lub kanalizacyjnego, ale równie¿ obowi¹zek wybudowania przez przysz³ego odbiorcê ze rodków w³asnych,
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i/lub kanalizacyjnych.
2. W przypadku okrelonym w ust 1 Przedsiêbiorstwo
i osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie, przed wydaniem warunków technicznych przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej
i/lub kanalizacyjnej s¹ zobowi¹zane do zawarcia umowy
reguluj¹cej tryb i zasady przejêcia przez Przedsiêbiorstwo
urz¹dzeñ wybudowanych przez przysz³ego odbiorcê ze rodków w³asnych.
3. Przejêcie polegaæ mo¿e na przeniesieniu na Przedsiêbiorstwo prawa w³asnoci urz¹dzenia, jak równie¿ na zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególnoci umowy dzier¿awy,
a tak¿e prawno-rzeczowej, w szczególnoci ustanowieniu
u¿ytkowania, w sposób umo¿liwiaj¹cy Przedsiêbiorstwu korzystanie z urz¹dzenia.
§22. 1. Warunkiem przyst¹pienia do prac zmierzaj¹cych
do przy³¹czenia nieruchomoci do sieci jest pisemne uzgodnienie dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia prac
oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiêbiorstwo kontroli robót.
2. Przedsiêbiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty z³o¿enia
kompletu dokumentów.
3. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest powiadomiæ przedsiêbiorstwo o terminie przyst¹pienia do robót budowlanych,
co najmniej na 3 dni przed ich rozpoczêciem.
4. Przed zawarciem umowy, Przedsiêbiorstwo dokonuje
odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków technicznych.

ROZDZIA£ VI
Techniczne warunki okrelaj¹ce mo¿liwoci
dostêpu do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
§23. Realizacja nowego przy³¹cza wodoci¹gowego lub
kanalizacyjnego odbywa siê na koszt odbiorcy us³ug oraz na
jego wniosek i wymaga uzyskania pozwoleñ wydawanych
przez w³aciwe organy.
§24. W przypadku, gdy cieki przekraczaj¹ dopuszczalne
warunki okrelone w przepisach prawa, przedsiêbiorstwo ma
prawo uzale¿niæ podpisanie umowy od ich podczyszczania
przez odbiorcê.
§25. 1. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia nowego Odbiorcy do istniej¹cych sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej, je¿eli w wyniku przy³¹czenia warunki techniczne pogorsz¹ siê tak, ¿e nie zostanie zachowany minimalny
poziom us³ug, a w szczególnoci, je¿eli zabraknie wymaganych zdolnoci produkcyjnych ujêæ, stacji uzdatniania i oczyszczalni cieków oraz zdolnoci dostawczych istniej¹cych uk³adów dystrybucji wody i odprowadzania cieków.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia Odbiorcy do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej,
je¿eli przy³¹czenie do sieci spowoduje obni¿enie poziomu
us³ug w stopniu takim, ¿e nie bêd¹ spe³nione wymagania
okrelaj¹ce minimalny poziom us³ug.
3. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci, je¿eli nie posiada technicznych mo¿liwoci wiadczenia
us³ug.
4. Poziom dostêpu do us³ug wodoci¹gowych w przysz³oci wyznaczaj¹ wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
ROZDZIA£ VII
Sposób dokonywania odbioru przez
Przedsiêbiorstwo wykonanego przy³¹cza.
§26. 1. W ramach prac zwi¹zanych z odbiorem przy³¹cza,
Przedsiêbiorstwo dokonuje odp³atnie sprawdzenia zgodnoci
wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiêbiorstwo
 Warunkami przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej, oraz z projektem przy³¹cza.
2. Je¿eli Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej
i/lub kanalizacyjnej obejmowa³y równie¿ obowi¹zek wybudowania przez przysz³ego Odbiorcê ze rodków w³asnych,
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przyst¹pienia do odbioru przy³¹cza mo¿e byæ wczeniejszy odbiór tych urz¹dzeñ.
3. Okrelone w warunkach przy³¹czenia próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale
upowa¿nionych przedstawicieli stron.
4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przy³¹cza.
Wszelkie odcinki przy³¹cza ulegaj¹ce czêciowemu zakryciu
(tzw. prace zanikaj¹ce) nale¿y zg³aszaæ do odbioru przed
zasypaniem.
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5. Przed zasypaniem nale¿y wykonaæ operat geodezyjny,
w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, dwóch
egzemplarzach, z których jeden dostarcza siê do Przedsiêbiorstwa a drugi do odpowiedniego Urzêdu zajmuj¹cego siê
aktualizacj¹ dokumentacji geodezyjnej.
6. Wzory zg³oszenia odbioru oraz protoko³u odbioru okrela Przedsiêbiorstwo.
7. Po zg³oszeniu gotowoci do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiêbiorstwo uzgadnia termin, na nie
d³u¿ej ni¿ trzy dni po dacie zg³oszenia.
8. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust 3 s¹
potwierdzone przez strony w sporz¹dzonych protoko³ach.
ROZDZIA£ VIII
Standardy obs³ugi Odbiorców oraz
postêpowanie w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i odprowadzanych cieków
§27. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do udzielenia odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych przerw i ograniczeñ w dostarczaniu wody i odprowadzaniu cieków.

Poz. 5629

2) odbiorca us³ug nie uici³ op³at za dwa pe³ne okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej zap³aty,
3) stwierdzono celowe uszkodzenie wodomierza b¹d urz¹dzenia pomiarowego,
4) stwierdzono nielegalny pobór wody lub odprowadzanie
cieków,
5) jakoæ cieków wprowadzonych do kanalizacji przez odbiorcê us³ug nie spe³nia wymogów okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
3. Z dniem zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego b¹d
kanalizacyjnego, rozwi¹zaniu bez wypowiedzenia ulega odpowiednio umowa o zaopatrzenie w wodê b¹d o odprowadzanie cieków.
§31. 1. Ponadto dopuszcza siê wstrzymanie zaopatrzenia
w wodê lub odprowadzania cieków bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców, w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) zaistnienie awarii i koniecznoæ jej usuniêcia,
2) wyst¹pienie bezporedniego zagro¿enia dla ¿ycia, zdrowia
lub rodowiska zwi¹zane z funkcjonowaniem sieci,
3) dzia³anie si³y wy¿szej, które uniemo¿liwi³o dalsze wiadczenie us³ug,

§28. 1. O planowanych przerwach w dostawie wody lub
odprowadzaniu cieków nale¿y powiadomiæ odbiorców najpóniej na 2 dni przed planowanym terminem.

4) zagro¿enie prawid³owego funkcjonowania elementów
systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu cieków przekraczaj¹cych dopuszczalne warunki.

2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin, przedsiêbiorstwo udostêpnia zastêpcze punkty poboru wody i informuje równoczenie odbiorców o ich lokalizacji
i mo¿liwoci korzystania.

2. Z dniem zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego w zwi¹zku z sytuacj¹ opisan¹ w ust. 1 pkt 4, umowa o odprowadzenie
cieków ulega rozwi¹zaniu bez wypowiedzenia.

§29. 1. Dopuszcza siê mo¿liwoæ ograniczenia w dostawach wody:
1) w przypadku braku wody na ujêciu,
2) w celu zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów przeciwpo¿arowych,
3) na podstawie decyzji wydanej przez Pañstwow¹ Inspekcjê
Sanitarn¹.
2. W sytuacjach opisanych w ust. 1 przedsiêbiorstwo
wprowadza ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach
mo¿liwoci dystrybucji, po uprzednim zawiadomieniu odbiorców.
§30. 1. Przedsiêbiorstwo o zamiarze odciêcia dostawy
wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostêpnienia zastêpczych punktów poboru
wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, prezydenta miasta oraz odbiorcê us³ug co najmniej na 20 dni
przed planowanym terminem odciêcia dostawy wody lub
zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
2. Przedsiêbiorstwo mo¿e, zgodnie z warunkami okrelonymi w ust. 1. przerwaæ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze
kanalizacyjne, w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne wykonane jest
niezgodnie z przepisami prawa,

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o którym mowa w ust. 1, przedsiêbiorstwo
niezw³ocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo
przyjêty.
4. W przypadku dzia³ania si³y wy¿szej wstrzymanie lub
ograniczenie dop³ywu wody i odprowadzania cieków mo¿e
nast¹piæ tak¿e w drodze decyzji w³aciwego organu.
§32. Wznowienie przez przedsiêbiorstwo us³ug poprzez
otwarcie przy³¹cza wodoci¹gowego b¹d kanalizacyjnego,
nastêpuje po usuniêciu przez odbiorcê nieprawid³owoci,
które spowodowa³y zamkniêcie przy³¹cza, uiszczeniu nale¿nych op³at i zawarciu nowej umowy z przedsiêbiorstwem.
§33. W przypadkach odciêcia wody opisanych w §31,
przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do równoczesnego udostêpnienia zastêpczego punktu poboru wody i poinformowania odbiorców o jego lokalizacji i mo¿liwoci korzystania.
§34. W przypadkach zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego opisanych w §31 ust. 2 pkt 5 i §32 ust. 1 pkt 4, przedsiêbiorstwo mo¿e:
1) nakazaæ zastosowanie niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych,
2) okreliæ odrêbne warunki odbioru cieków,
3) naliczyæ op³aty dodatkowe za przekroczenie ³adunku, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie uregulowaniami.
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§35. 1. Odbiorcy us³ug mog¹ sk³adaæ reklamacje w szczególnoci z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego wykonania
us³ug oraz wysokoci naliczonej op³aty.
2. Wszystkie reklamacje dotycz¹ce us³ug mo¿na zg³aszaæ
osobicie w siedzibie przedsiêbiorstwa, pisemnie na jego
adres, b¹d pod numer telefonu uwidoczniony na fakturach.
3. Odbiorca, który sk³ada reklamacjê, winien wskazaæ
lub do³¹czyæ dokumenty i inne dowody uzasadniaj¹ce reklamacjê.
4. Przedsiêbiorstwo udziela odpowiedzi na reklamacjê
pisemn¹ w ci¹gu 14 dni od daty jej wniesienia, za któr¹
przyjmuje siê datê jej wp³ywu do siedziby przedsiêbiorstwa.
5. Je¿eli za³atwienie reklamacji wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, termin udzielenia odpowiedzi mo¿e ulec
przed³u¿eniu do maksymalnie 1 miesi¹ca.
6. Zg³oszenie reklamacji wysokoci naliczonej op³aty
nie wstrzymuje obowi¹zku terminowego uregulowania nale¿noci.
ROZDZIA£ IX
Warunki dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe.
§36. 1. Woda do celów przeciwpo¿arowych jest dostêpna z urz¹dzeñ wodoci¹gowych posiadanych przez Przedsiêbiorstwo, a w szczególnoci z hydrantów przeciwpo¿arowych
zainstalowanych na sieci wodoci¹gowej.
2. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe
nastêpuje na podstawie umowy zawieranej pomiêdzy gmin¹,
Przedsiêbiorstwem i jednostk¹ stra¿y po¿arnej.
3. W kalkulacji ceny za wodê pobieran¹ na cele przeciwpo¿arowe poprzez urz¹dzenia usytuowane na terenie publicznym, Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia koszty utrzymania urz¹-

dzeñ niezbêdnych dla zapewnienia wymaganych zdolnoci
dostawczych hydrantów, powiêkszone o mar¿ê zysku.
4. Iloæ wody pobieranej na cele przeciwpo¿arowe wraz
z okreleniem punktów poboru jest ustalana na podstawie
pisemnych informacji sk³adanych przez jednostkê stra¿y po¿arnej w umowie ustalonych okresach.
5. W przypadku poboru wody na cele przeciwpo¿arowe
z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, którymi woda jest dostarczana
dla innych Odbiorców, jednostka niezw³ocznie przekazuje
Przedsiêbiorstwu informacje o iloci wody pobranej.
6. Nale¿nociami za wodê pobran¹ na cele przeciwpo¿arowe Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê.
ROZDZIA£ X
Przepisy koñcowe.
§37. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udostêpnienia regulaminu na ¿¹danie odbiorcy us³ug.
§38. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rokietnica.
§39. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
Uchwa³a Nr XXII/208/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 6
wrzenia 2004 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków.
§40. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿ Witold Bajerlein
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UCHWA£A Nr XXXVIII/375/2005 RADY GMINA ROKIETNICA
z dnia 12 grudnia 2005 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków spó³ki AQUANET
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 40 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r.,
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.
1806, Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz
art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U.
z 2001 r. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004
r. Nr 96, poz. 959, Nr 173 poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729)
Rada Gminy Rokietnica uchwala Regulamin dostarczania
wody i odprowadzania cieków, zwany dalej Regulaminem.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Przedmiotem Regulaminu jest okrelenie praw
i obowi¹zków przedsiêbiorstwa wiadcz¹cego us³ugi dostarczania wody i odprowadzania cieków oraz odbiorców tych
us³ug na terenie Gminy Rokietnica.
2. U¿yte w Regulaminie sformu³owania posiadaj¹ znaczenie nadane ustaw¹ o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków, o której mowa w §1,
a ponadto nastêpuj¹ce okrelenia oznaczaj¹:
a) przedsiêbiorstwo  przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne,
b) wodomierz  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ pobranej
wody przez punkty czerpalne wody w budynku, zainstalowany na instalacji wewnêtrznej budynku za wodomierzem
g³ównym.

3) opracowywaæ wieloletni plan rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych bêd¹cych w jego
posiadaniu,
4) zapewniæ budowê urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, ustalonych w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
5) dokonywaæ na swój koszt niezbêdnych napraw urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz zdrojów ulicznych,
6) wydawaæ warunki techniczne niezbêdne do pod³¹czenia
nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej
eksploatowanej przez przedsiêbiorstwo oraz uzgodniæ
przed³o¿on¹ dokumentacjê techniczn¹ albo wydaæ do niej
opiniê,
7) zamontowaæ na swój koszt wodomierz g³ówny po odbiorze przy³¹cza i podejcia wodomierzowego oraz ponosiæ
koszty zwi¹zane z jego konserwacj¹ i w zwi¹zku z tym
dokonywaæ kontroli ich funkcjonowania z w³asnej inicjatywy, bez pobierania op³at, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy
kontrola odbywa siê na wniosek odbiorcy us³ug  wówczas, w przypadku stwierdzenia prawid³owego dzia³ania
wodomierza g³ównego, koszt kontroli ponosi odbiorca,
8) prowadziæ regularn¹ kontrolê wewnêtrzn¹ jakoci wody
i informowaæ o niej poprzez publikacjê komunikatu
w prasie raz na kwarta³,
9) przyj¹æ do systemu kanalizacyjnego cieki bytowe, komunalne oraz przemys³owe od odbiorców us³ug, na podstawie zawartych z nimi umów, zgodnie z zasadami okrelonymi w Regulaminie,

ROZDZIA£ II

10) okreliæ wymagan¹ jakoæ cieków przyjmowanych do
systemu kanalizacyjnego,

Minimalny poziom us³ug wiadczonych przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne

11) zapewniæ sprawnoæ techniczn¹ oraz prawid³ow¹ eksploatacjê urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,

§2. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek:
1) zapewniæ zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej
iloci, dostaw wody z sieci pod odpowiednim cinieniem
oraz dostaw wody i odprowadzania cieków w sposób
ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ
dostarczanej wody i odprowadzanych cieków,
2) zawieraæ pisemne umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków z osob¹, której nieruchomoæ
zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a z pisemnym
wnioskiem o zawarcie umowy,

12) w przypadku wyst¹pienia z wnioskiem o wydanie warunków technicznych odbioru cieków innych ni¿ bytowe,
okreliæ dopuszczalne wskaniki zanieczyszczeñ w ciekach, a tak¿e kontrolowaæ, czy jakoæ przyjmowanych
cieków jest zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§3. Przedsiêbiorstwo ma prawo:
1) kontrolowaæ prawid³owoæ robót budowlano  instalacyjnych prowadzonych w zwi¹zku z pod³¹czaniem do sieci
i ich zgodnoæ z dokumentacj¹ techniczn¹,
2) do wstêpu na teren nieruchomoci lub do obiektu budowlanego nale¿¹cych do osób, o których mowa w §10, §14
ust. 1 oraz §15 ust. 1 i 3 w celu:
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a) zainstalowania lub demonta¿u wodomierza g³ównego,
b) przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierzy lub wodomierza g³ównego, dokonania odczytu ich wskazañ oraz dokonania badañ i pomiarów,
c) przeprowadzenia przegl¹dów i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez przedsiêbiorstwo,
d) sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych
do sieci,
e) odciêcia przy³¹cza wodoci¹gowego lub przy³¹cza kanalizacyjnego lub za³o¿enia plomb na zamkniêtych zaworach odcinaj¹cych dostarczanie wody do punktów
czerpalnych wody w budynku,
f) usuniêcia awarii przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, stanowi¹cego w³asnoæ przedsiêbiorstwa,
g) dokonania poboru wody dla wykonania badañ.
3) zajmowaæ pas terenu na posesjach odbiorców us³ug
o szerokoci niezbêdnej do usuniêcia awarii lub dokonania
konserwacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych, pod warunkiem, ¿e na w³asny koszt przywróci ten
teren do stanu sprzed awarii lub konserwacji b¹d pokryje
nale¿ycie udokumentowane koszty poniesione w tym
zakresie przez odbiorcê.
§4. Odbiorca us³ug ma obowi¹zek:
1) korzystaæ z instalacji wodoci¹gowej w sposób nie skutkuj¹cy wystêpowaniem zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci
wodoci¹gowej, a w szczególnoci eliminowaæ mo¿liwoci
wyst¹pienia ska¿enia bakteriologicznego lub chemicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê
wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania,
2) u¿ytkowaæ instalacjê kanalizacyjn¹ w taki sposób, aby
wykluczyæ mo¿liwoæ wystêpowania zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej oraz nie wylewaæ substancji
o sk³adzie i stê¿eniu przekraczaj¹cym normy okrelone
w obowi¹zuj¹cych przepisach,
3) umo¿liwiaæ realizacjê uprawnieñ, o których mowa w §4
pkt 2 i 3,
4) prawid³owo utrzymywaæ i zabezpieczaæ przed ingerencj¹
osób nieuprawnionych miejsca, w których zainstalowany
jest wodomierz (³¹cznie ze studzienk¹) lub urz¹dzenie
pomiarowe oraz zapewniæ ³atwy dostêp do tych urz¹dzeñ,
5) powierzaæ usuwanie awarii przy³¹czy bêd¹cych w posiadaniu odbiorcy us³ug, osobom posiadaj¹cym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
6) uzgadniaæ z przedsiêbiorstwem sprawy nasadzeñ drzew
lub krzewów oraz zabudowy w pasie sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej,
7) terminowo uiszczaæ nale¿noci za dostarczon¹ wodê
i odprowadzone cieki zgodnie z wystawianymi przez
przedsiêbiorstwo fakturami VAT,
8) ponosiæ koszty likwidacji istniej¹cego przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, w zwi¹zku z realizacj¹ nowego przy³¹cza do tej samej nieruchomoci,

9) zawiadomiæ przedsiêbiorstwo o posiadanych w³asnych
ujêciach wody w celu umo¿liwienia prawid³owego obliczenia nale¿noci z tytu³u odprowadzania cieków,
10) wykorzystywaæ swoje przy³¹cze kanalizacyjne tylko na
u¿ytek w³asny i tylko do odprowadzania cieków bytowych, chyba ¿e zawarta umowa stanowi inaczej,
11) bezzw³ocznie powiadamiaæ przedsiêbiorstwo o zmianie
danych objêtych umow¹, a w szczególnoci o zbyciu
nieruchomoci lub innym sposobie zaprzestania jej w³adaniem, wskazuj¹c nowego w³aciciela lub w³adaj¹cego.
§5. Odbiorca us³ug ma prawo:
1) odbierania wody o odpowiednim cinieniu i jakoci,
z zastrze¿eniem §33, 34 i 35,
3) zg³aszania przedsiêbiorstwu reklamacji dotycz¹cych wysokoci naliczonych op³at za dostarczon¹ wodê i odebrane
cieki oraz ¿¹dania przeprowadzenia ekspertyzy wodomierza g³ównego, (IT chce wykrelenia wodomierza 
zostawiæ wodomierza g³ównego)
4) zyskania rekompensaty w przypadku dostawy wody
o obni¿onej jakoci,
5) bezp³atnego korzystania z zastêpczych punktów poboru
wody w przypadku przerw w dostawie wody, wskazanych
w §34 ust.2 pkt 2) i §35 ust. 1 pkt 1)-3),
6) zg³aszania przedsiêbiorstwu wskazañ wodomierza, wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego.
§6. Odbiorcy us³ug zabrania siê:
1) pobieraæ wodê z pominiêciem wodomierza, wodomierza
g³ównego lub odprowadzaæ cieki z pominiêciem urz¹dzenia pomiarowego, je¿eli takie urz¹dzenie zosta³o zamontowane,
2) przemieszczaæ wodomierz, wodomierz g³ówny lub urz¹dzenie pomiarowe, zak³ócaæ ich funkcjonowanie, zrywaæ
plomby wodomierza i wodomierza g³ównego, urz¹dzenia
pomiarowego lub zaworu odcinaj¹cego,
3) wykorzystywaæ sieæ wodoci¹gow¹ b¹d instalacjê wodoci¹gow¹ do uziemiania urz¹dzeñ elektrycznych.
ROZDZIA£ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania
umów z odbiorcami us³ug
§7. Miejscem dostarczania wody przez przedsiêbiorstwo
jest zawór g³ówny na przy³¹czu wodoci¹gowym, miejscem
odbioru cieków przez przedsiêbiorstwo jest pierwsza studzienka na przy³¹czu kanalizacyjnym licz¹c od strony kana³u
ulicznego.
§8. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodê
lub odprowadzanie cieków, zawartej miêdzy przedsiêbiorstwem a odbiorc¹ us³ug.
2. Integraln¹ czêci¹ umowy na odprowadzanie cieków
z odbiorc¹ wprowadzaj¹cym cieki przemys³owe, jest za³¹cz-
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nik okrelaj¹cy dopuszczalne warunki, jakim powinny odpowiadaæ cieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej.
3. Umowê w imieniu przedsiêbiorstwa zawieraj¹ osoby
upowa¿nione do jego reprezentowania lub osoby upowa¿nione do zawarcia umowy na podstawie pisemnego pe³nomocnictwa.
4. Odbiorca us³ug mo¿e zawrzeæ umowê osobicie b¹d
przez nale¿ycie umocowanego przedstawiciela.
5. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej, umowê mog¹ zawrzeæ
osoby upowa¿nione do ich reprezentowania wed³ug w³aciwych rejestrów lub ewidencji oraz pe³nomocnicy tych osób.
§9. 1. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do zawarcia
umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków
z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci
i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, mo¿e byæ zawarta z:
1) osob¹ posiadaj¹c¹ tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, do której ma byæ dostarczana woda lub z której
maj¹ byæ odprowadzane cieki,
2) w³acicielem lub zarz¹dc¹ nieruchomoci zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi.
3) osob¹ korzystaj¹c¹ z nieruchomoci o nieuregulowanym
stanie prawnym.
§10. Umowa zawiera w szczególnoci postanowienia
dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych lub
kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) przyjêtego okresu obrachunkowego, o którym mowa
w §19 ust. 1,
3) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
4) praw i obowi¹zków stron umowy,
5) warunków usuwania awarii przy³¹czy wodoci¹gowych lub
przy³¹czy kanalizacyjnych bêd¹cych w posiadaniu odbiorcy us³ug,
7) danych przedsiêbiorstwa: jego oznaczenie, siedzibê i adres, datê podjêcia dzia³alnoci, jej przedmiot i obszar,
standardy jakoci wiadczonych us³ug, warunki wprowadzania ograniczeñ dostarczania wody w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru,
8) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci
stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
§11. Treæ umowy nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków stron wynikaj¹cych z przepisów ustawy, o której
mowa w §1, przepisów wykonawczych oraz postanowieñ
Regulaminu.
§12. 1. Umowa zawierana jest na czas okrelony lub na
czas nieokrelony.
2. Umowa mo¿e zostaæ zmieniona po dokonaniu uzgodnieñ przez strony. Zmiana nastêpuje poprzez podpisanie
aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
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3. Strony maj¹ prawo do rozwi¹zania umowy z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia, z zastrze¿eniem §34 ust. 3 i 35 ust. 2.
4. Umowa wygasa na skutek:
1) up³ywu czasu, na który zosta³a zawarta,
2) mierci odbiorcy us³ug,
3) w zwi¹zku ze zmian¹ w³aciciela lub w³adaj¹cego nieruchomoci¹.
5. Z dniem rozwi¹zania lub wyganiêcia umowy przedsiêbiorstwo mo¿e zaniechaæ dostarczania wody lub odbioru
cieków i zastosuje rodki techniczne uniemo¿liwiaj¹ce pobór
wody lub odprowadzenie cieków.
§13. 1. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi umowa, o której mowa w §10, jest zawierana z ich w³acicielem
lub z zarz¹dc¹.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w³aciciel lub
zarz¹dca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy mierz¹cych zu¿ycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody
w danym budynku. Osoba korzystaj¹ca z lokalu jest obowi¹zana udostêpniæ lokal w³acicielowi lub zarz¹dcy w celu
zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów,
legalizacji, konserwacji i wymiany.
§14. 1. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku
wielolokalowego lub budynków wielolokalowych przedsiêbiorstwo zawiera umowê tak¿e z osob¹ korzystaj¹c¹ z lokalu
wskazan¹ we wniosku, je¿eli:
a) instalacja wodoci¹gowa w budynku jest wyposa¿ona
w wodomierze mierz¹ce zu¿ycie wody przez wszystkie
punkty czerpalne wody w budynku, zainstalowane zgodnie z warunkami technicznymi, o których mowa w §30
Regulaminu,
b) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy w terminie
uzgodnionym przez przedsiêbiorstwo z w³acicielem lub
zarz¹dc¹,
c) w³aciciel lub zarz¹dca rozliczy, zgodnie z §20, ró¿nicê
wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a sum¹ wskazañ
wodomierzy mierz¹cych zu¿ycie wody przez wszystkie
punkty czerpalne wody w budynku oraz okreli warunki
utrzymania tych wodomierzy i warunki pobierania wody
z punktów czerpalnych znajduj¹cych siê poza lokalami,
d) w³aciciel lub zarz¹dca na podstawie umowy, o której
mowa w §14, reguluje nale¿noci wynikaj¹ce z ró¿nicy
wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a sum¹ wskazañ
wodomierzy mierz¹cych zu¿ycie wody przez wszystkie
punkty czerpalne wody w budynku,
e) uzgodniony zosta³ z w³acicielem lub zarz¹dc¹ sposób
przerwania dostarczania wody do lokalu oraz sposób
przerwania dostarczania wody do punktów czerpalnych
znajduj¹cych siê poza lokalami bez zak³ócania dostaw
wody do pozosta³ych lokali; w szczególnoci przez mo¿liwoæ przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie siê
za³o¿enie plomb na zamkniêtych zaworach odcinaj¹cych
dostarczanie wody.
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2. W³aciciel lub zarz¹dca przed z³o¿eniem wniosku,
o którym mowa w ust. 1, jest obowi¹zany do poinformowania
osób korzystaj¹cych z lokali o zasadach rozliczeñ, o których
mowa w ust. 1 lit. c) i d) oraz o obowi¹zku regulowania
dodatkowych op³at, wynikaj¹cych z taryf za dokonywane
przez przedsiêbiorstwo rozliczenie w lokalach oraz przy punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê poza lokalami.

3. W rozliczeniach iloci odprowadzonych cieków, iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na
koszt odbiorcy us³ug. Dodatkowy wodomierz montowany jest
jako wodomierz g³ówny, w uk³adzie równoleg³ym do wodomierza istniej¹cego, na zasadzie rozdzia³u instalacji.

3. Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umowy z osob¹ korzystaj¹c¹ z lokalu w budynkach wielolokalowych równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku niemo¿noci odczytania wskazañ urz¹dzenia pomiarowego, przedsiêbiorstwo wystawia fakturê
zaliczkow¹, która zostaje rozliczona po odczytaniu jego
wskazañ.

4. Przedsiêbiorstwo ma prawo wypowiedzieæ umowê,
o której mowa w ust. 1 i w ust. 3, je¿eli w trakcie jej
obowi¹zywania wyst¹pi¹ warunki uniemo¿liwiaj¹ce jej spe³nienie, w szczególnoci warunki uniemo¿liwiaj¹ce ustalenie
nale¿noci za dostarczon¹ wodê i odprowadzone cieki dla
poszczególnych lokali, w terminie okrelonym w umowie.

§18. 1. Do rozliczeñ z odbiorcami us³ug stosuje siê jednomiesiêczne, dwumiesiêczne, trzymiesiêczne lub szeciomiesiêczne okresy obrachunkowe, ustalone w umowie zawartej z odbiorc¹.

ROZDZIA£ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach
§15. Rozliczanie nale¿noci odbywa siê na podstawie
iloci dostarczonej wody i odprowadzonych cieków oraz
okrelonych w trybie ustawowym taryf cen i stawek op³at.
§16. 1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie
wskazania wodomierza g³ównego na przy³¹czu, z wyj¹tkiem
przypadku okrelonego w §15 ust. 1, kiedy to iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie wskazañ wodomierzy
mierz¹cych zu¿ycie wody przez wszystkie punkty czerpalne
wody w budynku, z uwzglêdnieniem wskazañ wodomierza
g³ównego.
2. W sytuacji braku technicznych mo¿liwoci zainstalowania wodomierza g³ównego, iloæ dostarczonej wody
ustala siê w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody dla
poszczególnych grup odbiorców, na podstawie odrêbnych
przepisów.
3. W przypadku niesprawnoci wodomierza lub wodomierza g³ównego, je¿eli umowa nie stanowi inaczej, iloæ
pobranej wody ustala siê na podstawie redniego zu¿ycia
wody w okresie 6 miesiêcy przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza lub wodomierza g³ównego, a gdy nie jest to
mo¿liwe  na podstawie redniego zu¿ycia wody w analogicznym okresie roku ubieg³ego lub iloczynu redniomiesiêcznego zu¿ycia wody w roku ubieg³ym i liczby miesiêcy niesprawnoci wodomierza lub wodomierza g³ównego.
4. W przypadku niemo¿noci odczytania wskazañ wodomierza lub wodomierza g³ównego, przedsiêbiorstwo wystawia fakturê zaliczkow¹, która zostaje rozliczona po odczytaniu
jego wskazañ.
§17. 1. Iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W sytuacji braku urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie umowy, jako
równ¹ iloci wody pobranej lub okrelonej w umowie.

2. Przedsiêbiorstwo mo¿e wystawiaæ faktury zaliczkowe,
które s¹ rozliczane po odczycie wodomierza, wodomierza
g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego.
3. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty w formie przelewu,
wp³aty na konto przedsiêbiorstwa albo gotówk¹ w kasie
przedsiêbiorstwa, w terminie p³atnoci oznaczonym na fakturze VAT.
4. Je¿eli op³aty nie zosta³y wniesione przez odbiorcê
us³ug w oznaczonym terminie, przedsiêbiorstwo nalicza odsetki ustawowe oraz wysy³a upomnienie, wyznaczaj¹c dodatkowy 14-dniowy termin zap³aty, uprzedzaj¹c równoczenie
o mo¿liwoci zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego.
5. W przypadku, gdy odbiorca us³ug nie uici³ nale¿noci
za pe³ne dwa okresy obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu
otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej
op³aty, o którym mowa w ust. 4, przedsiêbiorstwo mo¿e
zaprzestaæ wiadczenia us³ug.
6. W przypadku powstania d³ugu po stronie odbiorcy
us³ug na skutek nieuiszczenia nale¿noci, przedsiêbiorstwo
mo¿e na zasadach ogólnych zaliczyæ nale¿noæ z wp³at bie¿¹cych na poczet zaleg³ych odsetek i zaleg³ych op³at.
§19. 1. W³aciciel lub zarz¹dca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, bêd¹cy stron¹ umowy
o której mowa w §14 ust. 1, jest obowi¹zany do rozliczenia
kosztów dostarczenia wody i odprowadzenia cieków z osobami korzystaj¹cymi z lokali w budynku.
2. W³aciciel lub zarz¹dca dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a sum¹ wskazañ wodomierzy mierz¹cych zu¿ycie wody
przez punkty czerpalne wody w budynku.
3. Nale¿nociami wynikaj¹cymi z przyjêtej metody rozliczania obci¹¿a osoby korzystaj¹ce z lokali w tych budynkach.
4. Suma nale¿noci, o których mowa w ust. 3, którymi
zostaj¹ obci¹¿one przez w³aciciela lub zarz¹dcê osoby korzystaj¹ce z lokali w budynku, nie mo¿e byæ wy¿sza od kosztów
ponoszonych przez w³aciciela lub zarz¹dcê na rzecz przedsiêbiorstwa.
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ROZDZIA£ V
Warunki przy³¹czania do sieci
§20. 1. Realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni
wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji
wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego, zapewnia
na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci.
2. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego ponosi przedsiêbiorstwo, natomiast urz¹dzenia
pomiarowego - odbiorca us³ug.
§21. 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej sk³ada
osoba posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która ma zostaæ pod³¹czona. W uzasadnionych przypadkach przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na przy³¹czenie
osobie, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym
stanie prawnym. Wzór wniosku ustala przedsiêbiorstwo.
2. Do wniosku o wydanie warunków technicznych przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej nale¿y za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania
z nieruchomoci, a w przypadku nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jej statusu prawnego,
2) aktualn¹ mapê zasadnicz¹ z okrelonym stanem prawnym
nieruchomoci, do której ma nast¹piæ przy³¹czenie, oraz
przyleg³ej ulicy b¹d drogi.
ROZDZIA£ VI
Warunki techniczne okrelaj¹ce mo¿liwoci
dostêpu do us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyjnych
oraz sposób dokonywania odbioru przez
przedsiêbiorstwo wykonanego przy³¹cza
§22. 1. Realizacja nowego przy³¹cza wodoci¹gowego lub
kanalizacyjnego odbywa siê na koszt odbiorcy us³ug.
2. Szczegó³owe warunki techniczne realizacji nowego
przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego okrela przedsiêbiorstwo.
§23. Na pisemny wniosek odbiorcy przedsiêbiorstwo jest
zobowi¹zane:
1) wydaæ opiniê albo warunki techniczne niezbêdne do pod³¹czenia nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej,
2) w ci¹gu 30 dni uzgodniæ przed³o¿on¹ dokumentacjê techniczn¹ b¹d wydaæ do niej opiniê; w szczególnych przypadkach wymieniony termin mo¿e byæ przed³u¿ony
o kolejne 14 dni.
§24. Przyst¹pienie do realizacji przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego wymaga uzyskania zgody przedsiêbiorstwa. Wzór wniosku o uzyskanie zgody na realizacjê robót
budowlanych okrela przedsiêbiorstwo. Jeli w ci¹gu 12 dni
od daty wp³ywu wniosku do przedsiêbiorstwa nie zostan¹ do
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niego wniesione uwagi to wykonawca robót mo¿e przyst¹piæ
do realizacji przy³¹czy.
§25. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest powiadomiæ pisemnie przedsiêbiorstwo o terminie przyst¹pienia realizacji
przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, co najmniej
na 5 dni przed ich rozpoczêciem.
§26. 1. Odbiór przy³¹cza w stanie odkrytym przez przedsiêbiorstwo jest dokonywany po zg³oszeniu zakoñczenia robót budowlano - monta¿owych przez Inwestora (aktualnego
lub przysz³ego odbiorcê us³ug) na podstawie uprzednio wydanych warunków technicznych pod³¹czenia oraz uzgodnionego przez przedsiêbiorstwo projektu technicznego.
2. Spisanie protoko³u odbioru technicznego przy³¹cza
nastêpuje po dostarczeniu przez Inwestora:
1) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
2) protoko³u zagêszczenia gruntu w pasie ulicznym (drogowym),
3) protoko³u od zarz¹dcy ulicy (drogi) o przywróceniu nawierzchni do stanu pierwotnego.
§27. Po zakoñczeniu prac i dokonaniu ich odbioru przez
przedsiêbiorstwo oraz w przypadku istniej¹cych przy³¹czy
wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych, rozpoczêcie wiadczenia us³ug nastêpuje bezzw³ocznie po podpisaniu umowy
przez odbiorcê us³ug.
§28. W przypadku gdy cieki przekraczaj¹ dopuszczalne
warunki okrelone w przepisach prawa, przedsiêbiorstwo ma
prawo uzale¿niæ podpisanie umowy od ich podczyszczania
przez odbiorcê us³ug.
§29. 1. Instalacja wodoci¹gowa w budynku wielolokalowym powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki, aby przedsiêbiorstwo mia³o podstawê do zawarcia umowy, o której mowa
w §15 ust. 1:
1) wodomierze mierz¹ce zu¿ycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku powinny byæ umieszczone
w piwnicy budynku lub na parterze, w pozycji zabudowy
poziomej, w jednej szafce dla wszystkich punktów czerpalnych w danej klatce schodowej. Dopuszcza siê zamontowanie wodomierzy w jednej szafce dla wszystkich punktów czerpalnych na ka¿dej kondygnacji budynku. Szafki
musz¹ byæ zlokalizowane na klatce schodowej lub
w wydzielonym pomieszczeniu;
2) pomieszczenie, o którym mowa w punkcie 1), musi byæ
dostêpne dla przedstawiciela przedsiêbiorstwa;
3) pomieszczenia zlokalizowane na parterze lub w piwnicy
budynku, w których bêd¹ montowane szafki z wodomierzami, winny byæ zaopatrzone we wpusty pod³ogowe
po³¹czone z instalacj¹ kanalizacji budynku. W przypadku
pomieszczeñ w piwnicach wpusty powinny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia przeciwzalewowe;
4) szafka powinna byæ ³atwo dostêpna, zabezpieczona przed
zalaniem wod¹ i zamarzaniem oraz powinna posiadaæ
zamkniêcie zabezpieczaj¹ce przed dostêpem osób niepowo³anych;
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5) odczyty wodomierzy winny byæ mo¿liwe bez otwierania
szafki. Wodomierze powinny posiadaæ oznaczenia przynale¿noci do danego punktu czerpalnego wody w budynku,
na przyk³ad poprzez oznaczenie numerem lokalu;
6) przed i za wodomierzem przeznaczonym dla danego punktu czerpalnego winien byæ zamontowany zawór odcinaj¹cy kulowy, a bezporednio za zaworem za wodomierzem
 zawór zwrotny sprê¿ynowy. Za zaworem za wodomierzem g³ównym musi byæ zamontowany zawór zwrotny
antyska¿eniowy.
7) Za utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym szafek
i pomieszczeñ, w których zamontowane s¹ wodomierze
oraz ich w³aciwe zabezpieczenie odpowiada w³aciciel
lub zarz¹dca budynku.
2. Koszty dostawy, monta¿u i utrzymania wodomierza
g³ównego pokrywa przedsiêbiorstwo, a wodomierzy mierz¹cych zu¿ycie wody przez punkty czerpalne wody w budynku
- w³aciciel lub zarz¹dca budynku. Wodomierze podlegaj¹
okresowej legalizacji staraniem i na koszt ich w³acicieli
wed³ug wymogów okrelonych w Zarz¹dzeniu Prezesa G³ównego Urzêdu Miar.
3. Wykonane podejcia wodomierzowe pod wodomierze
mierz¹ce zu¿ycie wody przez punkty czerpalne s¹ plombowane przez przedsiêbiorstwo.
4. W przypadku koniecznoci wymiany lub okresowej
legalizacji wodomierzy mierz¹cych zu¿ycie wody przez punkty
czerpalne wody w budynku w³aciciel lub zarz¹dca budynku
wystêpuje do przedsiêbiorstwa o zdjêcie za³o¿onej plomby
i ponowne za³o¿enie po dokonaniu koniecznej czynnoci.
ROZDZIA£ VII
Postêpowanie w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i odprowadzanych cieków
§30. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielenia
odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych przerw i ograniczeñ
w dostarczaniu wody i odprowadzaniu cieków.
§31. 1. O planowanych przerwach w dostawie wody lub
odprowadzaniu cieków nale¿y powiadomiæ odbiorców najpóniej na 2 dni przed planowanym terminem.
2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin, przedsiêbiorstwo udostêpnia zastêpcze punkty poboru wody i informuje równoczenie odbiorców o ich lokalizacji
i mo¿liwoci korzystania.
§32. 1. Dopuszcza siê mo¿liwoæ ograniczenia w dostawach wody:
1) w przypadku braku wody na ujêciu,
2) w celu zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów przeciwpo¿arowych,
3) na podstawie decyzji wydanej przez Pañstwow¹ Inspekcjê
Sanitarn¹.
2. W sytuacjach opisanych w ust. 1 przedsiêbiorstwo
wprowadza ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach
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mo¿liwoci dystrybucji, po uprzednim zawiadomieniu odbiorców.
§33. 1. Przedsiêbiorstwo o zamiarze odciêcia dostawy
wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego zawiadamia
powiatowego inspektora sanitarnego, prezydenta miasta oraz
odbiorcê us³ug co najmniej na 20 dni przed planowanym
terminem odciêcia dostawy wody lub zamkniêcia przy³¹cza
kanalizacyjnego.
2. Przedsiêbiorstwo mo¿e, zgodnie z warunkami okrelonymi w ust. 1 przerwaæ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze
kanalizacyjne, w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne wykonane jest
niezgodnie z przepisami prawa,
2) odbiorca us³ug nie uici³ nale¿noci za dwa pe³ne okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
3) stwierdzono celowe uszkodzenie wodomierza b¹d urz¹dzenia pomiarowego lub stwierdzono dzia³ania wp³ywaj¹ce na zmianê, zatrzymanie lub utratê w³aciwoci lub
funkcji metrologicznych wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego,
4) stwierdzono nielegalny pobór wody lub odprowadzanie
cieków,
5) jakoæ cieków wprowadzonych do kanalizacji przez odbiorcê us³ug nie spe³nia wymogów okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
3. Z dniem zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego b¹d
kanalizacyjnego, rozwi¹zaniu bez wypowiedzenia ulega odpowiednio umowa o zaopatrzenie w wodê b¹d o odprowadzanie cieków.
§34. 1. Ponadto dopuszcza siê wstrzymanie zaopatrzenia
w wodê lub odprowadzania cieków bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców, w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) zaistnienie awarii i koniecznoæ jej usuniêcia,
2) wyst¹pienie bezporedniego zagro¿enia dla ¿ycia, zdrowia
lub rodowiska zwi¹zane z funkcjonowaniem sieci,
3) dzia³anie si³y wy¿szej, które uniemo¿liwi³o dalsze wiadczenie us³ug,
4) zagro¿enie prawid³owego funkcjonowania elementów
systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu cieków przekraczaj¹cych dopuszczalne warunki.
2. Z dniem zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego w zwi¹zku z sytuacj¹ opisan¹ w ust. 1 pkt 4, umowa o odprowadzenie
cieków ulega rozwi¹zaniu bez wypowiedzenia.
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o którym mowa w ust. 1, przedsiêbiorstwo niezw³ocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. W przypadku dzia³ania si³y wy¿szej wstrzymanie lub
ograniczenie dop³ywu wody i odprowadzania cieków mo¿e
nast¹piæ tak¿e w drodze decyzji w³aciwego organu.
§35. Wznowienie przez przedsiêbiorstwo us³ug poprzez
otwarcie przy³¹cza wodoci¹gowego b¹d kanalizacyjnego,
nastêpuje po usuniêciu przez odbiorcê nieprawid³owoci,
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które spowodowa³y zamkniêcie przy³¹cza, uiszczeniu nale¿nych op³at i zawarciu nowej umowy z przedsiêbiorstwem.
§36. 1. W przypadkach odciêcia dostawy wody opisanych w §34 ust. 2 pkt 2), przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest
do równoczesnego udostêpnienia zastêpczego punktu poboru wody i poinformowania odbiorców us³ug o jego lokalizacji
i mo¿liwoci korzystania.
2. O miejscach i sposobie udostêpnienia zastêpczych
punktów poboru wody przedsiêbiorstwo zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, prezydenta miasta oraz odbiorcê us³ug co najmniej na 20 dni przed planowanym
terminem odciêcia dostawy wody.
§37. W przypadkach zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego opisanych w §34 ust. 2 pkt 5 i §35 ust. 1 pkt 4, przedsiêbiorstwo mo¿e:
1) nakazaæ zastosowanie niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych,
2) okreliæ odrêbne warunki odbioru cieków,
3) naliczyæ op³aty dodatkowe za przekroczenie ³adunku, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie uregulowaniami.
ROZDZIA£ VIII
Reklamacje
§38. 1. Odbiorcy us³ug mog¹ sk³adaæ reklamacje w szczególnoci z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego wykonania
us³ug oraz wysokoci naliczonej op³aty.
2. Wszystkie reklamacje dotycz¹ce us³ug mo¿na zg³aszaæ
osobicie w siedzibie przedsiêbiorstwa, pisemnie na jego
adres, b¹d pod numer telefonu uwidoczniony na fakturach.
3. Odbiorca, który sk³ada reklamacjê, winien wskazaæ
lub do³¹czyæ dokumenty i inne dowody uzasadniaj¹ce reklamacjê.
4. Przedsiêbiorstwo udziela odpowiedzi na reklamacjê
pisemn¹ w ci¹gu 14 dni od daty jej wniesienia, za któr¹
przyjmuje siê datê jej wp³ywu do siedziby przedsiêbiorstwa.
5. Je¿eli za³atwienie reklamacji wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, termin udzielenia odpowiedzi mo¿e ulec
przed³u¿eniu do maksymalnie 1 miesi¹ca.

6. Zg³oszenie reklamacji wysokoci naliczonej op³aty
nie wstrzymuje obowi¹zku terminowego uregulowania nale¿noci.
ROZDZIA£ IX
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpo¿arowe
§39. 1. Przedsiêbiorstwo obci¹¿a Gminê za wodê zu¿yt¹
na cele przeciwpo¿arowe na podstawie comiesiêcznych raportów przekazywanych przez Gminn¹ Komendê Stra¿y Po¿arnej do przedsiêbiorstwa w zakresie iloci zu¿ytej na ten cel
wody.
2. Warunki techniczne, jakie powinny spe³niaæ sieci wodoci¹gowe bêd¹ce ród³em wody dla sieci i urz¹dzeñ przeznaczonych do celów przeciwpo¿arowych okrela Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia
w wodê oraz dróg po¿arowych.
ROZDZIA£ X
Przepisy koñcowe
§40. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udostêpnienia regulaminu na ¿¹danie odbiorcy us³ug.
§41. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rokietnica.
§42. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
Uchwa³a Nr XXII/208/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 6
wrzenia 2004 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków.
§43. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Witold Bajerlein
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UCHWA£A Nr XXXVIII/376/2005 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 12 grudnia 2005 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Rokietnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 6 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 4 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z pón.
zm.), w zwi¹zku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasiêgniêciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy
Rokietnica uchwala co nastêpuje:
§1. Szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku
na terenie Gminy Rokietnica okrelone s¹ jako Regulamin
utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy
Rokietnica.
§2. Postanowienia ogólne Regulaminu utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Rokietnica:
1. Okrela siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie Gminy Rokietnica, a w szczególnoci:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie nieruchomoci;
2) rodzaje i minimaln¹ pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych;
3) czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci oraz
terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego;
4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych
biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów;
5) inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami;
6) obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe;
7) wymagania odnonie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej;
8) wyznaczenie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 13
wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.);
2) nieruchomoci  nale¿y przez to rozumieæ, zgodnie z art.
46 § 1 kodeksu cywilnego, czêæ powierzchni ziemi stanowi¹c¹ odrêbny przedmiot w³asnoci, jak równie¿ budynki
trwale z gruntem zwi¹zane lub czêæ takich budynków;

3) w³acicielach nieruchomoci  nale¿y przez to rozumieæ
tak¿e wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych, oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty
w³adaj¹ce nieruchomociami maj¹ce obowi¹zek realizowaæ przepisy w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku,
przy czym:
na terenie budowy wykonywanie obowi¹zków w³aciciela
nieruchomoci nale¿y do wykonawcy robót budowlanych;
na terenie wydzielonych krawê¿nikiem lub oznakowaniem
poziomym, torowisk pojazdów szynowych oraz przystanków komunikacyjnych obowi¹zki uprz¹tniêcia i pozbycia
siê b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ, nale¿¹ do
przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny s³u¿¹ce komunikacji
publicznej;
na drogach publicznych obowi¹zki utrzymania czystoci
i porz¹dku, a tak¿e zbieranie i pozbywanie siê odpadów,
zgromadzonych w urz¹dzeniach do tego przeznaczonych
oraz utrzymanie tych urz¹dzeñ, w odpowiednim stanie
sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym, pozbywanie siê
b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ uprz¹tniêtych
z chodników przez w³acicieli nieruchomoci przyleg³ych
do drogi publicznej, uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota,
niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli
zarz¹d drogi pobiera op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku, nale¿¹ do zarz¹du drogi;
na terenach pozosta³ych obowi¹zki utrzymania czystoci
i porz¹dku nale¿¹ do gminy, do obowi¹zków gminy nale¿y
tak¿e uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, niegu, lodu
i innych zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli gmina pobiera
op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie
siê odpadów zgromadzonych w urz¹dzeniach do tego
przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz¹dkowym i technicznym;
4) najemcach/w³acicielach lokalu  nale¿y przez to rozumieæ
najemców lub w³acicieli lokali mieszkalnych i u¿ytkowych, którzy, w celu posiadania mo¿liwoci uzyskania
indywidualnych zni¿ek w op³atach za selektywny odbiór
odpadów, podpisali z podmiotem uprawnionym indywidualne umowy na odbiór odpadów;
5) umowach  nale¿y przez to rozumieæ umowy, rozumiane
zgodnie z treci¹ art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane
z podmiotem uprawnionym przez w³acicieli nieruchomoci oraz najemców/w³acicieli lokali;
6) indywidualnych kontach  nale¿y przez to rozumieæ prowadzony przez podmiot uprawniony rejestr umów z w³a-
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cicielami nieruchomoci lub najemcami/w³acicielami
lokali, w którym na bie¿¹co odnotowywana jest masa
wyselekcjonowanych i przekazanych podmiotowi uprawnionemu przez w³acicieli nieruchomoci lub najemców/
w³acicieli lokali, odpadów; Indywidualne konta nie s¹
prowadzone dla w³acicieli nieruchomoci prowadz¹cych
na nich dzia³alnoæ gospodarcz¹; je¿eli na terenie nieruchomoci w³aciciel zamieszkuje i prowadzi dzia³alnoæ
gospodarcz¹, jest zobowi¹zany podpisaæ z podmiotem
uprawnionym dwie odrêbne umowy i do odrêbnych urz¹dzeñ sk³adaæ odpady komunalne;
7) górnych stawkach op³at  nale¿y przez to rozumieæ zgodne
z treci¹ art. 6 ust. 2 ustawy górne stawki op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci lub najemców/w³acicieli lokali za us³ugi, podmiotów uprawnionych,
w zakresie pozbywania siê zebranych na terenie nieruchomoci odpadów komunalnych oraz nieczystoci ciek³ych;
8) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO ) 
nale¿y rozumieæ przez to dokument przyjêty przez Radê
Ministrów zgodnie z treci¹ art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.
628) i og³oszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz.
159 z dnia 28 lutego 2003,
9) stawkach op³at  nale¿y rozumieæ przez to wysokoæ op³at
uiszczanych przez w³aciciela nieruchomoci lub najemcê
/w³aciciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu za odbiór
odpadów komunalnych, przeliczonych na jedn¹ zamieszka³¹ osobê w skali roku i miesi¹ca, których wysokoæ
skalkulowana jest z uwzglêdnieniem: iloci wytwarzanych
przez jedn¹ osobê odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku, recyklingu, kompostowania, sk³adowania, spalania i innych form unieszkodliwiania odpadów, nie wy³¹czaj¹c kosztów budowy instalacji, urz¹dzeñ
i obiektów, kosztów ich eksploatacji, zamkniêcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania oraz ewentualnych odszkodowañ wynik³ych z faktu realizacji obiektu
lub kosztów zabezpieczenia roszczeñ;
Podmiot uprawniony zobowi¹zany jest do pomniejszania
stawek op³at o wp³ywy uzyskiwane z op³at produktowych
z wojewódzkiego funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, wp³ywy uzyskane na mocy umów podpisanych z organizacjami odzysku, wp³ywy uzyskane ze sprzeda¿y niektórych surowców wtórnych oraz wp³ywy uzyskane od samorz¹du z tytu³u dop³at do selektywnej zbiórki
i odbioru;
Iloæ odpadów wytwarzanych w przeci¹gu roku przez
jedn¹ osobê, oszacowana jest osobno dla obszarów wsi
i miast, przy czym pierwsze oszacowanie dokonane zosta³o w oparciu o dane zawarte w KPGO;
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wo, a ich w³aciciele maj¹ obowi¹zek uiszczaæ op³atê za
ca³y czas trwania sezonu jaki w danym regionie obowi¹zuje, odniesion¹ do iloci osób, dla której pobytu nieruchomoæ jest przystosowana;
W stawce op³aty wkalkulowane s¹ koszty odbioru i kompostowania odpadów zielonych, pochodz¹cych z nieruchomoci posiadaj¹cych ogród, nie wiêkszy ni¿ najni¿sza
przeciêtna wielkoæ ogrodu, w której z miejscowoci
Gminy;
W³aciciele ogrodów wiêkszych s¹ obowi¹zani uiciæ op³atê proporcjonalnie wy¿sz¹;
W stawce op³aty wkalkulowane s¹ równie¿ koszty odbioru
odpadów budowlanych z remontów, na które nie jest
wymagane pozwolenie na budowê;
Odbiór odpadów budowlanych z pozosta³ych remontów
podlega odrêbnej op³acie;
10) stawkach op³at za m3  nale¿y przez to rozumieæ stawki
op³at odniesione do jednostki objêtoci odpadów;
W oparciu o nie oraz o objêtoæ koniecznych do ich
zebrania urz¹dzeñ, a wiêc pojemników i kub³ów na odpady, naliczane bêd¹ op³aty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomoci nie bêd¹cych mieszkalnymi, których w³acicielami s¹ podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ
gospodarcz¹ oraz inne podmioty nie prowadz¹ce dzia³alnoci gospodarczej, instytucje, nie bêd¹ce mieszkañcami;
11) zni¿kach w op³atach  nale¿y przez to rozumieæ, zgodne
z treci¹ art. 6 ust. 4 ustawy, zni¿ki, w stosunku do górnych
stawek op³at, udzielane w roku nastêpnym, w³acicielom
nieruchomoci oraz najemcom/w³acicielom lokali, w zamian za zarejestrowan¹ na indywidualnych kontach, masê
odpadów zebranych i odebranych w sposób selektywny
w roku poprzednim;
Wysokoæ zni¿ek uzale¿niona jest od osi¹gniêtego,
w sposób indywidualny, poziomu selekcji;
Maksymalna wysokoæ zni¿ek udzielana jest w³acicielom
nieruchomoci oraz najemcom/w³acicielom lokali, w zamian za uzyskanie maksymalnego, przewidzianego
w danym okresie w gminnym planie gospodarki odpadami, poziomu selektywnej zbiórki i odbioru;
Zni¿ki w op³atach s¹ udzielane za uzyskanie nastêpuj¹cych
rednich poziomów selekcji:
- od 50% do 75% maksymalnego, przewidzianego
w danym okresie w gminnym planie gospodarki odpadami, poziomu selektywnej zbiórki i odbioru - zni¿ka
w wysokoci 20% od pe³nej op³aty za odbiór odpadów
nieselekcjonowanych,
- od 76% do 99% poziomu jw. - zni¿ka w wysokoci 30%,

Stawka op³aty jest naliczana na ka¿d¹ z osób faktycznie
zamieszkuj¹cych nieruchomoæ; ustalenie faktu zamieszkania dokonywane jest w oparciu o ewidencjê ludnoci,
a gdy stan faktyczny lub deklarowany odbiega od jej
zapisów, w oparciu o owiadczenia w³acicieli weryfikowane wywiadem rodowiskowym;

Zni¿ki nie przys³uguj¹ podmiotom gospodarczym przekazuj¹cym podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpady
komunalne;

Nieruchomoci o charakterze letniskowym, s³u¿¹ce pobytowi czasowemu, s¹ traktowane jako zamieszka³e sezono-

12) poziomach selekcji - nale¿y przez to rozumieæ, zgodnie
z docelowymi zapisami KPGO, ¿e w kolejnych latach

- od 100% poziomu jw. - zni¿ka w wysokoci 40%;
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Gminy powinny od jednej osoby odbieraæ selektywnie
nastêpuj¹ce iloci odpadów:
a) kuchennych ulegaj¹cych biodegradacji:
- w roku 2006  2 kg, w 2007  4 kg, w 2008  7kg,
w 2009  10 kg, w 2010  13 kg;
b) opakowañ z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami:
- w roku 2006 - 23 kg, w roku 2007  36 kg;
c) odpadów wielkogabarytowych:
- w roku 2006  4 kg, w roku 2007  5 kg, w roku 2008
 6 kg, w roku 2009  8 kg, w roku 2010  10 kg, w roku
2011  11 kg, w roku 2012  12 kg, w roku 2013  13
kg, w roku 2014  14 kg;
d) odpadów budowlanych;
- w roku 2006  9 kg, w roku 2007  14 kg, w roku 2008
 20 kg, w roku 2009  26 kg, w roku 2010  32 kg,
w roku 2011  39 kg, w roku 2012  46 kg, w roku 2013
 54 kg, w roku 2014  62 kg;
e) odpadów niebezpiecznych:
- w roku 2006  0,3 kg, w roku 2007  0,8 kg, w roku 2008
 1,3 kg, w roku 2009 -1,8 kg, w roku 2010  2,4 kg;
13) rednim poziomie selekcji  nale¿y przez to rozumieæ
redni¹ arytmetyczn¹ uzyskanych przez w³aciciela nieruchomoci lub najemcê/w³aciciela lokalu poziomów selekcji dla, wymienionych w §2 ust. 2 12 poszczególnych
strumieni odpadów podlegaj¹cych selekcji; obliczana jest
ona jako suma procentowych wartoci uzyskanych
w poszczególnych strumieniach wyników selekcji zaplanowanych na dany rok, podzielona przez iloæ strumieni
czyli piêæ i podzielona przez iloæ zamieszka³ych na terenie
nieruchomoci osób, a wiêc:
wzór

( A + B + C + D + E ) *100
5* F
A - iloæ kg wyselekcjonowanych odpadów kuchennych
dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w danym roku
poziom odbioru selektywnego,
B - iloæ kg wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych
dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w danym roku
poziom odbioru selektywnego,
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14) odpadach komunalnych  nale¿y przez to rozumieæ odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e
odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu
na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów
powstaj¹cych w gospodarstwach domowych;
15) odpadach wielkogabarytowych  nale¿y przez to rozumieæ
jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych
w KPGO, charakteryzuj¹cy siê tym, ¿e jego sk³adniki, ze
wzglêdu na swoje rozmiary i masê, nie mog¹ byæ umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
16) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji  nale¿y przez to
rozumieæ odpady kuchenne, odpady zielone, papier
i makulaturê nieopakowaniowe, opakowania z papieru
i tektury, tekstylia, oraz czêci z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO, poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne;
17) odpadach zielonych  nale¿y przez to rozumieæ frakcjê
odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, powstaj¹cych
w wyniku pielêgnacji i uprawy ogrodów i terenów zieleni;
18) odpadach opakowaniowych  nale¿y przez to rozumieæ
opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateria³owe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze
szk³a, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO, poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne;
19) odpadach budowlanych  rozumie siê przez to frakcjê
odpadów pochodz¹cych z remontów i budów wymienion¹
w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady
komunalne;
20) odpadach niebezpiecznych  rozumie siê przez to frakcjê
odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienion¹ w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne, a wiêc np.: baterie,
akumulatory, wietlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, rodków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po
rodkach ochrony rolin i nawozach, opakowania po aerozolach, zu¿yte opatrunki. Zgodnie z zapisami KPGO,
jednostkami wdra¿aj¹cymi system gospodarki przeterminowanymi rodkami farmaceutycznymi s¹ gminy;
21) nieczystociach ciek³ych - nale¿y przez to rozumieæ cieki
gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych;

C - iloæ kg wyselekcjonowanych odpadów wielkogabarytowych dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w danym roku poziom odbioru selektywnego,

22) zbiornikach bezodp³ywowych  nale¿y przez to rozumieæ
instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich powstania;

D - iloæ kg wyselekcjonowanych odpadów budowlanych
dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w danym roku
poziom odbioru selektywnego,

23) stacjach zlewnych  nale¿y przez to rozumieæ instalacje
i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach cieków s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoci ciek³ych dowo¿onych pojazdami
asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

E - iloæ kg wyselekcjonowanych odpadów niebezpiecznych
dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w danym roku
poziom odbioru selektywnego,
F - iloæ osób zamieszka³ych na terenie nieruchomoci;

24) lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego
(LPOS)  nale¿y przez to rozumieæ, zlokalizowane w miejscowociach, specjalnie w tym celu przygotowane i wyposa¿one pomieszczenia lub wolno stoj¹ce obiekty, czyn-
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ne codziennie lub co kilka dni, w okrelonych godzinach,
w których mieszkañcy tych miejscowoci mog¹ przekazywaæ podmiotowi uprawnionemu:
- wyselekcjonowane odpady kuchenne i zielone,
- osobno, ³¹cznie opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateria³owe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szk³a, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,
- wielkogabarytowe,
- odpady niebezpieczne.
Przekazanie nast¹pi³oby w ustalonych harmonogramem terminach, w których zatrudniony pracownik rejestruje na
indywidualnych kontach, mieszkañców/w³acicieli nieruchomoci, iloæ odebranych, wyselekcjonowanych odpadów;
25) harmonogramie  nale¿y przez to rozumieæ harmonogram
odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Rokietnica stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y;
26) podmiotach uprawnionych - nale¿y przez to rozumieæ
przedsiêbiorstwa bêd¹ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadaj¹cymi wydane przez
wójta wa¿ne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci
w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci,
b) opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu
nieczystoci ciek³ych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami,
27) budowie wielorodzinnej  nale¿y przez to rozumieæ zabudowê budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejciach, licz¹cymi wiêcej ni¿ trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piêtro), które
mog¹ byæ po³¹czone ze sob¹ i w ten sposób tworzyæ
zabudowê z wieloma wejciami;

kozy, kury, kaczki, gêsi, go³êbie, indyki, perliczki, strusie,
króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane,
pszczo³y oraz inne zwierzêta w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich;
32) zwierzêtach bezdomnych - nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta domowe lub gospodarskie, które uciek³y, zab³¹ka³y
siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka, a nie ma
mo¿liwoci ustalenia ich w³aciciela lub innej osoby, pod
której opiek¹ trwale pozostawa³y.
§3. Wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie nieruchomoci:
1. W³aciciele nieruchomoci oraz najemcy/w³aciciele
lokali zapewniaj¹ utrzymanie czystoci i porz¹dku na terenie
nieruchomoci poprzez:
1) wyposa¿enie nieruchomoci w opisane w § 4 urz¹dzenia,
s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym;
2) przy³¹czenie nieruchomoci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie
lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje
odzwierciedlenie w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile
taki zosta³ opracowany oraz w wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, wyposa¿enie nieruchomoci w zbiornik
bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych lub przydomow¹
oczyszczalniê cieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania
okrelone w przepisach odrêbnych;
3) przy³¹czenie nieruchomoci do nowej sieci kanalizacyjnej
w terminie 9 miesiêcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;
4) gromadzenie nieczystoci ciek³ych w zbiornikach bezodp³ywowych;

28) zabudowie jednorodzinnej  nale¿y przez to rozumieæ
budynki wolnostoj¹ce z jednym wejciem, mieszcz¹ce co
najwy¿ej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie
szeregowej, budynki wolnostoj¹ce z dwoma wejciami,
mieszcz¹ce co najwy¿ej kilkanacie lokali mieszkalnych,
licz¹ce do trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie piêtro) plus poddasze u¿ytkowe;

5) oddzielne gromadzenie cieków bytowych i gnojówki oraz
gnojowicy;

29) chowie zwierz¹t  rozumie siê przez to wszelkie formy
posiadania zwierz¹t gospodarskich bez wzglêdu na tytu³
prawny oraz sposób ich utrzymywania i u¿ytkowania;

- mog¹ byæ, po zg³oszeniu tego faktu odbiorcy lub
zarz¹dzaj¹cemu systemem, kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozosta³ych przypadkach s¹ odbierane od mieszkañców przez podmiot
uprawniony w cyklu tygodniowym;

30) zwierzêtach domowych - nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,
utrzymywane przez cz³owieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególnoci: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, winki morskie, ryby i ¿ó³wie hodowane w akwarium
oraz inne zwierzêta uznane za nadaj¹ce siê do trzymania
w mieszkaniach w celach niehodowlanych;
31) zwierzêtach gospodarskich  nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególnoci: konie, byd³o, winie, owce,

6) prowadzenie w opisanym ni¿ej zakresie selektywnego
zbierania i przekazywania do odbioru nastêpuj¹cych strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady kuchenne:

b) odpady opakowaniowe (³¹cznie) wraz z papierem, tektur¹, tekstyliami, tworzywami sztucznymi i metalami
odbierane s¹ w cyklu dwumiesiêcznym;
W³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek, przed umieszczeniem opakowañ w worku, pojemniku, umyæ je tak by
nie pozosta³y na nich resztki zawartoci;
c) odpady niebezpieczne odbierane s¹ od mieszkañców
w cyklu dwumiesiêcznym,
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d) odpady wielkogabarytowe odbierane s¹ od mieszkañców w cyklu pó³rocznym,
e) odpady budowlane i zielone z pielêgnacji ogrodów
bêd¹ odbierane na indywidualne zg³oszenie;
odpady nieselekcjonowane odbierane s¹ w cyklu dwutygodniowym i jednomiesiêcznym,
7) zbieranie w pojemnikach o wielkoci uzale¿nionej od
liczby mieszkañców nieruchomoci, odpadów nie podlegaj¹cych selekcji, a wiêc:
- tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
- szk³a nieopakowaniowego,
- odpadów mineralnych,
- drobnej frakcji popio³owej,
oraz innych strumieni odpadów zmieszanych;
8) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozosta³ych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru,
w terminach wyznaczonych harmonogramem;
9) uprz¹tanie z powierzchni nieruchomoci i z wnêtrza budynków ka¿dej substancji lub przedmiotu nale¿¹cych do
jednej z kategorii okrelonych w za³¹czniku nr 1 do ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr
62, poz. 628 z pón. zm.), których posiadacz pozbywa siê,
zamierza siê pozbyæ lub do ich pozbycia siê jest obowi¹zany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu;
10) usuwanie z terenu nieruchomoci wraków pojazdów
mechanicznych;
11) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie,
zmywanie, itp., zanieczyszczeñ z powierzchni nieruchomoci i utrzymanie ich nale¿ytego stanu sanitarno - higienicznego;
12) usuwanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczeñ z powierzchni posadzek,
pod³óg, cian i stropów przeznaczonych do wspólnego
u¿ytkowania pomieszczeñ budynków wielolokalowych, np.
sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych, rur spustowych rynien z kratkami
do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich nale¿ytego stanu sanitarno-higienicznego;
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16) uprz¹tanie piasku z chodnika w sposób jak wy¿ej;
17) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych czêci
nieruchomoci;
18) likwidowanie liskoci na drogach publicznych, ulicach,
placach w okresie mrozów i opadów nie¿nych przy u¿yciu
piasku zmieszanego ze rodkami chemicznymi nie dzia³aj¹cymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa;
19) usuwanie ze cian budynków, ogrodzeñ i innych obiektów, og³oszeñ, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
20) oznaczenie nieruchomoci przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem
porz¹dkowym nieruchomoci oraz nazw¹ ulicy, oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygl¹d;
21) utrzymywanie nieruchomoci niezabudowanych w stanie
wolnym od zachwaszczenia;
22) utrzymywanie od³ogowanych nieruchomoci rolnych
w stanie tzw. czarnego ugoru;
23) utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z ich planami
urz¹dzania;
24) utrzymywanie rowów odwadniaj¹cych przy drogach
i torach w stanie dro¿noci i wykoszenia;
25) utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzonych
wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych, w stanie wykoszonym;
26) utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie dro¿noci;
27) utrzymywanie czystoci na przystankach, torowiskach,
w przepustach, przejciach itp.;
28) utrzymywanie w stanie wolnym od zamiecenia wód
powierzchniowych i ich najbli¿szego otoczenia;
29) niezw³oczne usuwanie z terenu nieruchomoci materia³u
rozbiórkowego i resztek materia³ów budowlanych,
powsta³ych w wyniku remontu i modernizacji lokali
i budynków;
30) mycie pojazdów samochodowych w myjniach;

14) utrzymywanie w nale¿ytym stanie sanitarnym altan oraz
innych pomieszczeñ, mieszcz¹cych urz¹dzenia na odpady;

31) naprawy, drobne, a wiêc wymiana kó³, wiec zap³onowych, ¿arówek, uzupe³nianie p³ynów, regulacje pojazdów
samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na
terenie nieruchomoci tylko za zgod¹ w³aciciela nieruchomoci i tylko wtedy, gdy nie s¹ one uci¹¿liwe dla
s¹siednich nieruchomoci, a powstaj¹ce odpady s¹
gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach;

15) uprz¹tanie przez w³acicieli nieruchomoci po³o¿onych
wzd³u¿ ulicy niezw³ocznie po opadach b³ota, niegu, lodu
z powierzchni nieruchomoci, w tym z podwórzy, przejæ,
bram , itp. (przy czym nale¿y to realizowaæ w sposób nie
zak³ócaj¹cy ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie
piaskiem chodnika; uprz¹tniête b³oto, nieg, lód nale¿y
z³o¿yæ na skraju chodnika, tak by mog³y je sprz¹tn¹æ
s³u¿by utrzymuj¹ce w stanie czystoci jezdniê;

32) gromadzenie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych
na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spe³niaj¹cych wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r.
o nawozach i nawo¿eniu (Dz.U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991),
czyli na pod³o¿u utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi p³ytami i w zbiornikach na odchody o pojemnoci
umo¿liwiaj¹cej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;

13) pielêgnacjê i utrzymywanie estetycznego wygl¹du terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno
komunalnych jak bêd¹cych w³asnoci¹ osób fizycznych
i prawnych;
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33) stosowanie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych
zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie 32;

9) indywidualnego wywo¿enia i wysypywania odpadów sta³ych;

34) umieszczanie plakatów, reklam, og³oszeñ, nekrologów na
urz¹dzeniach do tego celu przeznaczonych;

10) wylewania nieczystoci ciek³ych poza wyznaczonymi do
tego celu stacjami zlewnymi;

35) umieszczanie na terenach publicznie dostêpnych, a wiêc
w parkach, na targowiskach, placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich;

11) indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
przez w³acicieli nieruchomoci;

36) selektywne zbieranie odpadów innych ni¿ komunalne,
powstaj¹cych na terenie nieruchomoci w wyniku prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych, i postêpowanie z nimi zgodnie z zasadami
przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz.U. 2001 r. Nr 62, poz. 628 z pón. zm.);
37) stosowanie siê w³acicieli zwierz¹t domowych i gospodarskich do przepisów §8 i 9 niniejszej Uchwa³y;
38) zg³aszanie do Urzêdu Gminy (referat gospodarki rolnej
i wspó³pracy rodowiskowej w dniach i godzinach pracy
Urzêdu)) faktu zauwa¿enia bezdomnego psa lub zwierzêcia podejrzanego o wciekliznê;
39) spalenie, w przypadku podejrzenia wyst¹pienia organizmów kwarantannowych, rolin, produktów rolinnych
lub przedmiotów, w wyniku decyzji podjêtej przez wojewódzkiego inspektora ochrony rolin na podstawie art. 8
ust. 1 pkt b, ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie
rolin (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94)
2. Na terenie Gminy, maj¹c na uwadze zasady utrzymania czystoci i porz¹dku, zabrania siê:
1) postoju pojazdów mechanicznych na drogach publicznych
i placach, poza miejscami dozwolonymi z tym, ¿e postój
samochodów ciê¿arowych o masie ca³kowitej powy¿ej 3,5
t, ci¹gników siod³owych, ci¹gników balastowych, autobusów, traktorów, przyczep i naczep mo¿liwy jest wy³¹cznie
w miejscach do tego wyznaczonych;
2) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza siê spalanie odpadów z drewna nie zawieraj¹cego substancji niebezpiecznych;
3) stosowania rodków chemicznych szkodliwych dla rodowiska dla usuniêcia niegu i lodu;
4) niszczenia lub uszkadzania obiektów ma³ej architektury,
urz¹dzeñ wyposa¿enia placów zabaw, urz¹dzeñ do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania
reklam i og³oszeñ, urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów,
rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych,
wiat przystanków, rolinnoci, deptania trawników oraz
zieleñców;
5) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów,
og³oszeñ itp.;
6) malowania, np. grafitti;
7) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw
dzieci i uprawiania sportu;
8) zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t;

12) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystoci ciek³ych i wód opadowych
sp³ywaj¹cych z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;
13) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie,
rowy przydro¿ne) celem sk³adowania odpadów lub materia³ów budowlanych;
Na zajêcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarz¹dcy drogi i pobierana jest za to op³ata zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60);
14) dokonywania zmian naturalnego ukszta³towania terenu w
sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 627 z pón. zm.).
§4. Rodzaje i minimalna pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia
nieczystoci ciek³ych na terenie nieruchomoci oraz na drogach publicznych.
1. Rodzaje i minimalna pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia
nieczystoci ciek³ych na terenie nieruchomoci:
1) w³aciciel nieruchomoci zapewnia utrzymanie czystoci
i porz¹dku na jej terenie przez wyposa¿enie nieruchomoci w pojemniki, kontenery i worki o pojemnoci uwzglêdniaj¹cej czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów
z nieruchomoci, z uwzglêdnieniem wymienionych poni¿ej zasad. Pojemniki na odpady niesegregowane oraz na
odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji dostarczane s¹
w³acicielowi nieruchomoci odp³atnie przez podmiot
uprawniony. Worki na odpady opakowaniowe (³¹cznie)
wraz z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami oraz
odpady niebezpieczne s¹ w³acicielom nieruchomoci oraz
najemcom/w³acicielom lokali dostarczane przez podmiot
uprawniony, nieodp³atnie. Worki/wiaderka na odpady
kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji s¹ najemcom/w³acicielom lokali dostarczane nieodp³atnie przez podmiot
uprawniony;
2) w³aciciel nieruchomoci zapewnia utrzymanie czystoci
i porz¹dku na jej terenie przez dostosowanie wielkoci
zbiornika bezodp³ywowego do iloci osób stale lub czasowo przebywaj¹cych na jej terenie, w taki sposób by
opró¿nianie by³o konieczne nie czêciej ni¿ raz w tygodniu
bez dopuszczenia do przepe³nienia; podobnie przepustowoæ przydomowej oczyszczalni cieków musi zostaæ
dostosowana do iloci mieszkañców w sposób zapewniaj¹cy uzyskanie stopnia ich oczyszczania okrelonego
w przepisach odrêbnych; okrelaj¹c wielkoæ i przepustowoæ tych urz¹dzeñ nale¿y przyj¹æ nastêpuj¹ce wskaniki
wytwarzania cieków:
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a) mieszkañcy - 3,0 m3/osobê/miesi¹c,

cie zapotrzebowania wed³ug norm zapisanych w punktach a i c;

b) bary, restauracje  3 m3/miejsce/miesi¹c,
c) kawiarnie  0,8 m3/miejsce/miesi¹c,
d) sklepy spo¿ywcze  2,0 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
e) pozosta³e sklepy  0,9 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
f) apteki  3,0 m3/zatrudnionego/miesi¹c,

h) zarz¹dcy nieruchomoci wielolokalowych zobowi¹zani
s¹ dostosowaæ pojemnoæ pojemników do liczby mieszkañców i cyklu wywozu, bior¹c pod uwagê normatywy
zapisane w punktach a i c;
i)

g) przychodnie lekarskie  0,5 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
h) zak³ady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
i)

pozosta³e zak³ady us³ugowe - 0,45 m3/zatrudnionego/
miesi¹c,

j)

zak³ady produkcyjne:

- dla ¿³obków i przedszkoli - 3 l na ka¿de dziecko
i pracownika,

- z natryskami  1,5 m3/zatrudnionego/miesi¹c;

- dla lokali handlowych - 50 l na ka¿de 10 m2 pow.
ca³kowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemnoci 120 l na lokal,

3) urz¹dzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie
Gminy to:

- dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na
ka¿dego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemnoci 120 l na ka¿dy punkt,

a) kosze uliczne o pojemnoci od 35 do 70 l;
b) pojemniki na odpady o pojemnoci 90 l, 120 l, 240 l,
1.100 l;

- dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce
konsumpcyjne, dotyczy to tak¿e miejsc w tzw.
ogródkach zlokalizowanych na zewn¹trz lokalu;

c) worki;
d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowañ ze szk³a kolorowego i bezbarwnego, tworzyw
sztucznych (PET), papieru i tektury o pojemnoci od
1.500 l do 3.200 l;

- dla zak³adów rzemielniczych, us³ugowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeñ biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemnoci 120 l na
ka¿dych 10 pracowników;

e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;

- dla domów opieki, internatów, hoteli, pensjonatów
itp.  20 l na jedno ³ó¿ko;

4) odpady komunalne, które nie s¹ zbierane w sposób selektywny, nale¿y gromadziæ w pojemnikach lub kontenerach
o minimalnej pojemnoci, uwzglêdniaj¹cej nastêpuj¹ce
normy:

- dla ogródków dzia³kowych 20 l na ka¿d¹ dzia³kê
w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 padziernika
ka¿dego roku, i 5 l poza tym okresem;

a) mieszkaniec rocznie zbiera do kub³a odpady o masie
oko³o 171 kg i objêtoci oko³o 1,14 m3, przy dwutygodniowym cyklu wywozu, potrzebuje on 44 l pojemnoci kub³a na odpady;

c) dwuosobowa rodzina zobowi¹zana jest wyposa¿yæ
nieruchomoæ w jeden kube³ o pojemnoci 120 l;
d) trzy-, cztero- i piêcioosobowa rodzina zobowi¹zana jest
wyposa¿yæ nieruchomoæ w dwa kub³y o pojemnoci
120 l ka¿dy lub jeden o pojemnoci 240 l;
e) szecio- siedmio- i omioosobowa rodzina zobowi¹zana jest wyposa¿yæ nieruchomoæ w trzy kub³y o pojemnoci 120 l ka¿dy;
f) rodzina, licz¹ca od dziewiêciu do jedenastu osób,
zobowi¹zana jest wyposa¿yæ nieruchomoæ w cztery
kub³y o pojemnoci 120 l ka¿dy lub dwa kub³y
o pojemnoci 240 l ka¿dy;
g) rodziny liczniejsze maj¹ obowi¹zek wyposa¿yæ nieruchomoci w kub³y o pojemnoci zapewniaj¹cej pokry-

prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹, kieruj¹cy
instytucjami owiaty, zdrowia, zarz¹dzaj¹cy ogródkami dzia³kowymi, zobowi¹zani s¹ dostosowaæ pojemnoæ pojemników do swych indywidualnych potrzeb
uwzglêdniaj¹c nastêpuj¹ce normatywy dostosowane
do dwutygodniowego cyklu odbioru:
- dla szkó³ wszelkiego typu - 3 l na ka¿dego ucznia,
studenta i pracownika,

- bez natrysków - 0,45 m3/zatrudnionego/miesi¹c,

b) jednoosobowa rodzina zobowi¹zana jest wyposa¿yæ
nieruchomoæ w jeden kube³ o pojemnoci 90 l;

Poz. 5631

- w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystoci wymagane jest
równie¿ ustawienie na zewn¹trz, poza lokalem, co
najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady;
j)

do zbierania wyj¹tkowo zwiêkszonych iloci odpadów
komunalnych, oprócz typowych pojemników, mog¹
w uzasadnionych przypadkach byæ u¿ywane odpowiednio oznaczone worki, nieodp³atnie udostêpnione
przez podmiot uprawniony, z którym w³aciciel nieruchomoci zawar³ umowê na odbiór odpadów komunalnych;

5) Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, nale¿y gromadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji:
- po zg³oszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w umowie, w³aciciel nieruchomoci
mo¿e sk³adaæ je w przydomowym kompostowniku;
w sytuacji gdy w³aciciel nie zadeklarowa³ sk³adania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowi¹zany jest wyposa¿yæ nieruchomoæ
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w odrêbny, przeznaczony do tego celu, kube³ koloru br¹zowego i tam je sk³adaæ;

- ¿ó³ty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych (PET);

- w zabudowie wielorodzinnej najemca/w³aciciel lokalu, który podpisa³ z podmiotem uprawnionym
indywidualn¹ umowê przekazuje je w worku/wiaderku koloru br¹zowego do lokalnego/mobilnego
punktu odbioru selektywnego lub, jeli takiej umowy nie podpisa³, jak w zabudowie jednorodzinnej,
sk³ada do odrêbnego pojemnika koloru br¹zowego,
w który zarz¹dca nieruchomoci j¹ wyposa¿y³;

2) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ci¹gi handlowo  us³ugowe, przystanki komunikacji, parki s¹ przez
w³acicieli nieruchomoci lub przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny komunikacji publicznej obowi¹zkowo wyposa¿one w zamocowane na sta³e kosze uliczne, zgodnie
z nastêpuj¹cymi zasadami:

b) odpady opakowaniowe (³¹cznie) wraz z papierem, tektur¹, tekstyliami, tworzywami sztucznymi i metalami
oraz odpady niebezpieczne:
- sk³adane s¹ do worków, odrêbnych na opakowania
(specjalnie opisane) i odrêbnych na odpady niebezpieczne (koloru czerwonego), dostarczonych przez
podmiot uprawniony i przekazywane mu zgodnie
z harmonogramem;
Odpady niebezpieczne musz¹ byæ zbierane do worków
w oryginalnych opakowaniach transportowych zabezpieczaj¹cych rodowisko i ludzi przed ich oddzia³ywaniem;
- mieszkañcy posiadaj¹cy przeterminowane leki, mog¹
tak¿e zwróciæ je bezp³atnie do aptek, a zu¿yte
baterie do sklepów, które dysponuj¹ odpowiednimi
pojemnikami;
c) odpady wielkogabarytowe nie wymagaj¹ specjalnych
urz¹dzeñ do zbierania, nale¿y wystawiaæ je na chodnik
przed wejciem do nieruchomoci lub na miejsce
wyznaczone do tego celu przez zarz¹dcê nieruchomoci, z którego odbierane s¹ przez podmiot uprawniony;
mog¹ tak¿e byæ oddane w wyznaczonych harmonogramem terminach do LPOS;
d) odpady budowlane i zielone s¹ sk³adane do kontenera
dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim
odbierane.
2. Rodzaje i minimalna pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na
drogach publicznych:
1) gmina i prowadz¹cy handlow¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹,
s¹ zobowi¹zani ustawiæ w miejscach publicznych, przed
sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywn¹ zbiórkê, które niezale¿nie od indywidualnego, selektywnego
zbierania odpadów opakowaniowych, papieru, tektury,
tekstyliów i metali, uzupe³niaj¹ gminny system selektywnej zbiórki odpadów; pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, maj¹
pojemnoæ od 1,5 do 3,2 m3 i kolory przypisane do rodzaju
odpadów, na jakie s¹ przeznaczone, a wiêc:
- zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe;
- bia³y: przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne;
- niebieski: przeznaczony na papier i tekturê opakowaniowe i nieopakowaniowe;

- odleg³oæ pomiêdzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach musi zapewniæ utrzymanie czystoci i porz¹dku;
- na przystankach komunikacji kosze nale¿y lokalizowaæ
pod wiat¹, a jeli jej nie ma - to w s¹siedztwie
oznaczenia przystanku;
- wielkoæ koszy ulicznych zosta³a okrelona w §4 ust 1
pkt 3;
3) organizatorzy imprezy masowej s¹ zobowi¹zani do wyposa¿enia miejsca, na którym ona siê odbywa, w jeden
pojemnik o pojemnoci 120 l na 20 osób uczestnicz¹cych
w imprezie oraz w szalety przenone w liczbie jeden szalet
na 100 osób uczestnicz¹cych w imprezie, je¿eli czas jej
trwania nie przekracza 4 godzin; jeli jest on d³u¿szy 
liczby te nale¿y zwiêkszyæ o 50% w stosunku do podanych
wy¿ej, na ka¿de nastêpne 4 godziny trwania imprezy;
organizatorzy imprezy s¹ zobowi¹zani zawrzeæ umowy
z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników
i szaletów oraz ich opró¿nienie i uprz¹tniêcie;
3. Zasady rozmieszczania urz¹dzeñ przeznaczonych do
zbierania odpadów i gromadzenia nieczystoci p³ynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nale¿y uwzglêdniaæ przepisy §22 i §23 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690);
2) na terenie nieruchomoci pojemniki na odpady oraz worki
z wyselekcjonowanymi odpadami nale¿y ustawiaæ w miejscu wyodrêbnionym, dostêpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego, bez koniecznoci otwierania wejcia
na teren nieruchomoci lub, gdy takiej mo¿liwoci nie ma,
nale¿y wystawiaæ je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicê przed wejciem na teren
nieruchomoci;
Dopuszcza siê tak¿e wjazd na teren nieruchomoci pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów
zgromadzonych w pojemnikach;
3) szczelny zbiornik bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych lub
oczyszczalnia przydomowa musz¹ byæ zlokalizowane
w sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opró¿nienia;
4) pojemniki na odpady powinny byæ ustawione, na terenie
nieruchomoci, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarê potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem siê na niej
wody i b³ota;
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5) w³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek utrzymywania
pojemników na odpady w stanie czystoci, dobrym stanie
technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; us³ugi
w tej mierze mo¿e wykonywaæ podmiot uprawniony;
6) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹ byæ wystawione w terminie przewidzianym
harmonogramem na chodnik lub ulicê przed wejciem na
teren nieruchomoci w zabudowie jednorodzinnej lub na
miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê do tego celu w zabudowie wielorodzinnej; w zabudowie wielorodzinnej mog¹
tak¿e byæ oddane w terminach przewidzianych harmonogramem do LPOS;
7) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone musz¹
byæ z³o¿one w udostêpnionych przez podmiot uprawniony
kontenerach, w miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu
podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniaj¹cym
korzystania z nieruchomoci lub wyznaczonym do tego
celu przez zarz¹dcê w zabudowie wielorodzinnej;
8) zasady rozmieszczania koszy ulicznych okrela §4 ust.
2 pkt 2 niniejszej Uchwa³y.
4. Ograniczenia wynikaj¹ce z koniecznoci zachowania
zasad bezpieczeñstwa i w³aciwej eksploatacji urz¹dzeñ do
gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodp³ywowych:
1) zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady
komunalne niegu, lodu, gruzu, gor¹cego popio³u, ¿u¿la,
szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zu¿ytych olejów, resztek farb,
rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z dzia³alnoci gospodarczej;
2) zabrania siê spalania w pojemnikach i koszach na odpady,
jakichkolwiek odpadów;
3) do pojemników i worków na papier, tekturê opakowaniow¹ i nie opakowaniow¹ zabrania siê wyrzucaæ:
- opakowania z zawartoci¹, np. ¿ywnoci¹, wapnem,
cementem,
- kalkê techniczn¹,
- prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;
4) do pojemników na opakowania szklane zabrania siê wrzucaæ:
- ceramikê (porcelana, naczynia typu arco, talerze,
doniczki),
- lustra,
- szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne
z pozosta³ociami zawartoci,
- szk³o budowlane (szyby okienne, szk³o zbrojone),
- szyby samochodowe;
5) do pojemników i worków na opakowania z tworzyw
sztucznych zabrania siê wrzucaæ:
- tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre
folie,

- opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki
i pojemniki po farbach i lakierach,
- opakowania po rodkach chwasto - i owadobójczych;
Zabrania siê odprowadzania p³ynnych odchodów zwierzêcych oraz odsi¹ków z obornika do zbiorników bezodp³ywowych, w których gromadzone s¹ cieki bytowe.
§5. Czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci
oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego:
1. Obowi¹zki w zakresie podpisania umów:
1) w³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do zawarcia
umów z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów
komunalnych;
2) w³aciciele/najemcy lokali mog¹, w celu uzyskania ewentualnej, indywidualnej zni¿ki w op³atach, podpisaæ umowê
z podmiotem uprawnionym; w razie podpisania takiej
umowy nie mog¹ byæ oni uwzglêdniani w umowach podpisanych z tym samym podmiotem uprawnionym przez
reprezentuj¹cego w³aciciela, zarz¹dcê nieruchomoci;
3) w³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani, w celu umo¿liwienia przygotowania treci umowy, do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego
zgodnej ze stanem ewidencji ludnoci liczby osób zamieszkuj¹cych na terenie nieruchomoci lub, gdy stan
faktyczny ró¿ni siê od niej, owiadczenia na pimie
o odstêpstwach i ich przyczynie;
4) w³aciciele nieruchomoci prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub instytucjê zobowi¹zani s¹ do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umo¿liwiaj¹cych, zgodne z zasadami podanymi
w §4 ust. 1 pkt. 4 niniejszej Uchwa³y, obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i przygotowanie treci umowy;
5) w³aciciele nieruchomoci, które nie s¹ pod³¹czone do
sieci kanalizacyjnej, s¹ zobowi¹zani do podpisania
w terminie dwóch tygodni od dnia wejcia w ¿ycie niniejszego regulaminu, z podmiotem uprawnionym, umowy
na opró¿nianie zbiornika bezodp³ywowego lub opró¿nianie osadnika oczyszczalni przydomowej;
6) rolnicy, zu¿ywaj¹cy wodê na potrzeby gospodarstwa rolnego i w zwi¹zku z tym nieodprowadzaj¹cy jej do zbiorników bezodp³ywowych, powinni zainstalowaæ odrêbne
liczniki do pomiaru zu¿ycia wody na potrzeby bytowe,
w przeciwnym razie bêd¹ rozliczani w oparciu o wy¿ej
wymienione normy;
7) dokumentem upowa¿niaj¹cym do podpisania umowy
z w³acicielem nowowybudowanych nieruchomoci przez
podmiot upowa¿niony jest pozwolenie na u¿ytkowanie
obiektu lub zawiadomienie o zakoñczeniu budowy spe³niaj¹ce wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pón. zm.);
8) organizator imprezy masowej, nie póniej ni¿ 30 dni przed
planowanym terminem jej rozpoczêcia, jest zobowi¹zany
wyst¹piæ z wnioskiem o opiniê do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22
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sierpnia 1997 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych
(Dz.U. z 1997 r. Nr 106, poz. 680 z pón. zm.)
2. Konsekwencje nierealizowania obowi¹zków:
1) wykonywanie przez w³acicieli nieruchomoci obowi¹zków w zakresie wyposa¿enia nieruchomoci w urz¹dzenia
s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we w³aciwym stanie, przy³¹czenia do sieci
kanalizacyjnej lub wyposa¿enia nieruchomoci w zbiornik
bezodp³ywowy lub wyposa¿enia nieruchomoci w przydomow¹ oczyszczalniê cieków, uprz¹tanie b³ota, niegu,
lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników podlega kontroli
wykonywanej przez upowa¿nione osoby; w przypadku
stwierdzenia niewykonywania tych obowi¹zków wójt
wydaje decyzjê nakazuj¹c¹ ich wykonanie; jej wykonanie
podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17
czerwca 1966 o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968);
2) wójt dokonuje kontroli wykonywania obowi¹zku zawarcia
przez w³acicieli nieruchomoci umów na us³ugi odbioru
odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych, oraz
wykonywania przez nich obowi¹zku uiszczania z tego
tytu³u op³at;
3) w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowi¹zków
opisanych w pkt. 2, wójt, wydaje z urzêdu decyzjê, w której
ustala obowi¹zek uiszczania op³at, ich wysokoæ, terminy
uiszczania oraz sposób udostêpniania urz¹dzeñ w celu ich
opró¿nienia; w takich przypadkach gmina organizuje w³acicielom nieruchomoci odbieranie odpadów komunalnych oraz opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych; decyzji tej nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoci;
decyzja obowi¹zuje przez rok i ulega przed³u¿eniu na rok
nastêpny, je¿eli w³aciciel nieruchomoci na co najmniej
trzy miesi¹ce przed up³ywem daty jej obowi¹zywania nie
przedstawi umowy, w której termin rozpoczêcia wykonywania us³ugi nie jest póniejszy ni¿ data utraty mocy
obowi¹zuj¹cej decyzji; do op³at wymierzonych wy¿ej
wymienion¹ decyzj¹ stosuje siê przepisy dzia³u III ustawy
z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pón. zm.);
4) dowody uiszczania op³at za odbiór odpadów i opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych, w³aciciel nieruchomoci
jest obowi¹zany przechowywaæ przez okres dwóch lat;
5) w przypadku stwierdzenia nieszczelnoci zbiornika bezodp³ywowego, w³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany
do usuniêcia ich w terminie dwu tygodni od momentu
stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym Gminy;
6) w sytuacji gdy w³aciciel nieruchomoci nie wykona
uszczelnienia w terminie dwu tygodni, wykona to za niego
gmina i obci¹¿y kosztami.
3. Czêstotliwoæ pozbywania siê odpadów i opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych:
1) ustala siê czêstotliwoæ usuwania odpadów komunalnych
z terenu nieruchomoci, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 6 niniejszej
Uchwa³y;
2) ustala siê czêstotliwoæ usuwania odpadów komunalnych
z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego:
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a) raz na dwa tygodnie;
b) niezale¿nie od czêstotliwoci opró¿niania koszy ulicznych okrelonej wy¿ej, zarz¹dzaj¹cy obszarem maj¹
obowi¹zek nie dopuciæ do przepe³nienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemiê;
c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa siê co dwa tygodnie;
d) w³aciciele nieruchomoci wyposa¿onych w zbiorniki
bezodp³ywowe s¹ zobowi¹zani opró¿niaæ je z czêstotliwoci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie do ich przepe³nienia b¹d wylewania na powierzchniê terenu;
przyjmuje siê, ¿e pojemnoæ zbiorników powinna
wystarczyæ na opró¿nianie ich nie czêciej ni¿ raz
w tygodniu;
e) w³aciciele punktów handlowych i us³ugowych zlokalizowanych poza budynkami s¹ zobowi¹zani usuwaæ
odpady codziennie;
f) organizatorzy imprez masowych zobowi¹zani s¹
usuwaæ odpady i opró¿niaæ przenone toalety oraz
usuwaæ je niezw³ocznie po zakoñczeniu imprezy.
4. Sposób pozbywania siê odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1) odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane,
s¹ odbierane od w³acicieli nieruchomoci zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie
Rokietnica, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y;
2) w³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany umieciæ urz¹dzenia wype³nione odpadami w miejscu wyodrêbnionym,
dostêpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego
bez koniecznoci otwierania wejcia na teren nieruchomoci lub, gdy takiej mo¿liwoci nie ma, nale¿y wystawiaæ je
w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik
lub ulicê przed wejciem na teren nieruchomoci; dopuszcza siê tak¿e wjazd na teren nieruchomoci pojazdów
podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
3) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹ byæ
wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem
na chodnik lub ulicê przed wejciem na teren nieruchomoci lub na miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê do tego celu
w zabudowie wielorodzinnej; w zabudowie wielorodzinnej
mog¹ tak¿e, zgodnie z terminami przewidzianymi harmonogramem, byæ przekazane do LPOS;
4) odpady budowlane i zielone musz¹ byæ z³o¿one w udostêpnionych przez podmiot uprawniony kontenerach,
w miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu podmiotu
uprawnionego oraz nie utrudniaj¹cym korzystania z nieruchomoci, lub wyznaczonym do tego celu przez zarz¹dcê
w zabudowie wielorodzinnej;
5) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i oczyszczalni
przydomowych odbywa siê na podstawie zamówienia
w³aciciela nieruchomoci, z³o¿onego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisa³ umowê; zamówienie musi byæ
zrealizowane w okresie 36 godzin od z³o¿enia;
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6) czêstotliwoæ opró¿niania z osadów ciekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji
eksploatacji;
7) o odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych
i ulegaj¹cych biodegradacji nale¿y u¿ywaæ samochodów
specjalistycznych, a do opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych - samochodów
asenizacyjnych; pojazdy, o których mowa wy¿ej, winny
byæ myte codziennie;
8) do odbierania odpadów budowlanych i zielonych mo¿na
u¿ywaæ samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny one byæ przykryte,
aby nie powodowa³y podczas transportu zanieczyszczenia
i zamiecenia terenu;
9) do odbierania odpadów opakowaniowych (³¹cznie) wraz
z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych nale¿y u¿ywaæ samochodów
specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposa¿onych,
tak aby ich transport nie powodowa³ zanieczyszczenia
i zamiecenia terenu;
10) zanieczyszczenia powstaj¹ce w wyniku za³adunku i transportu odpadów oraz nieczystoci p³ynnych pracownicy
podmiotu uprawnionego maj¹ obowi¹zek natychmiast
usun¹æ;
11) podmiot uprawniony ma obowi¹zek tak zorganizowaæ
odbiór i transport odpadów oraz opró¿nianie zbiorników
bezodp³ywowych, aby nie zagra¿a³y one bezpieczeñstwu
ruchu drogowego i odbywa³y siê wed³ug tras, i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

kazywanych przez jedn¹ osobê i poddaæ odzyskowi oraz
recyklingowi iloci odpadów podane w §2 pkt.2 ust. 11.
§7. Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku.
1. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane do zachowania bezpieczeñstwa i rodków ostro¿noci,
zapewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego, ponosz¹ te¿ pe³n¹ odpowiedzialnoæ za zachowanie tych zwierz¹t.
2. Do obowi¹zków w³acicieli utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe nale¿y:
1) w odniesieniu do psów:
a) uzyskanie zezwolenia Wójta na utrzymywanie psa rasy
uznawanej za agresywn¹ zgodnie z art. 10 Ustawy
o ochronie zwierz¹t z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz.U. 111
poz. 724 z 1997 r. z póniejszymi zmianami) oraz
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu
ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77 poz.
687 z 2003 r.),
b) wyposa¿enie psa w obro¿ê, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,
c) prowadzenie psa na uwiêzi, a psa rasy uznawanej za
agresywn¹ lub w inny sposób zagra¿aj¹cego otoczeniu
- w na³o¿onym kagañcu,

12) podmiot uprawniony ma obowi¹zek umieciæ na pojazdach znaki identyfikacyjne.

d) op³acanie podatku od posiadania psów, którego
wysokoæ ustala corocznie Rada Gminy,

§6. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów oraz iloci odpadów wyselekcjonowanych,
do których osi¹gniêcia zobowi¹zane s¹ podmioty uprawnione

e) systematyczne szczepienie przeciwko wcieklinie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób
zakanych zwierz¹t (Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625),
która nak³ada obowi¹zek szczepienia psów w wieku
powy¿ej trzech miesiêcy i okazywanie na ¿¹danie
w³adz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, zawiadczenia o przeprowadzonym szczepieniu.

1. System gospodarowania odpadami komunalnymi
zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie wiêcej ni¿ 75% wagowo
ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie wiêcej ni¿ 50%,
3) o 31 grudnia 2020 roku do nie wiêcej ni¿ 35%, w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, bêd¹
to nastêpuj¹ce iloci:
- 8 kg/osobê/rok w roku 2010,
- 25 kg/osobê/rok w roku 2013,
- 18 kg/osobê/rok w roku 2020.
Obowi¹zek ten zrealizuj¹ przedsiêbiorcy, którzy uzyskaj¹
zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkañców nieruchomoci.
2. Zgodnie z zapisami KPGO i treci¹ niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione s¹ zobowi¹zane w kolejnych
latach wyselekcjonowaæ sporód odpadów komunalnych prze-

2) w odniesieniu do wszystkich zwierz¹t domowych:
a) sta³y i skuteczny dozór,
b) nie wprowadzanie zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoci
publicznej, z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych
dla zwierz¹t, takich jak lecznice, wystawy itp.;
Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z pomocy psów  przewodników,
c) nie wprowadzanie zwierz¹t domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci oaz tereny
objête zakazem na podstawie odrêbnych uchwa³ Rady
Gminy;
d) zwolnienie zwierz¹t domowych z uwiêzi dopuszczalne
jest wy³¹cznie na terenach zielonych przeznaczonych do
u¿ytku publicznego, w sytuacji, gdy w³aciciel ma mo¿liwoæ sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie
dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;
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e) zwolnienie przez w³aciciela nieruchomoci psów ze
smyczy na terenie nieruchomoci mo¿e mieæ miejsce
w sytuacji, gdy nieruchomoæ jest ogrodzona w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa i wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczk¹ ze stosownym ostrze¿eniem;
f) natychmiastowe usuwanie, przez w³acicieli, zanieczyszczeñ pozostawionych przez zwierzêta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do
u¿ytku publicznego, a w szczególnoci na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych,
itp.; nieczystoci te, umieszczone w szczelnych, nie
ulegaj¹cych szybkiemu rozk³adowi torbach, mog¹ byæ
deponowane w komunalnych urz¹dzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystaj¹cych z psów przewodników,
g) niedopuszczanie do zak³ócania ciszy i spokoju przez
zwierzêta domowe;
3) hodowcy zwierz¹t domowych zobowi¹zani s¹ spe³niaæ
wymogi ustanowione dla hoduj¹cych zwierzêta gospodarskie na obszarach wy³¹czonych spod zabudowy,
4) postanowienia ust. 2 dotycz¹ tak¿e zwierz¹t nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierz¹t domowych.
3. Zasady postêpowania z bezdomnymi zwierzêtami na
terenie Gminy Rokietnica reguluje odrêbna uchwa³a w sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t.
§8. Wymagania odnonie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej.
1. Utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich (byd³a, trzody,
koni, drobiu, zwierz¹t futerkowych i innych) jest zabronione
na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej takich jak,
zwarte tereny zbudowane, zajête przez budownictwo wielorodzinne, instytucje u¿ytecznoci publicznej, hotele, strefy przemys³owe, ogrody dzia³kowe.
2. Na pozosta³ych terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej, dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich pod
nastêpuj¹cymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do
hodowli zwierz¹t spe³niaj¹cych wymogi ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pón. zm.),
2) wszelka uci¹¿liwoæ hodowli dla rodowiska w tym emisje
bêd¹ce jej skutkiem zostan¹ ograniczone do obszaru
nieruchomoci, na której jest prowadzona.
3. Odstêpstwa od zakazów wymienionych w §8 ust. 2 pkt
1  2 dopuszczalne s¹ tylko w wypadku, gdy utrzymywanie
zwierz¹t gospodarskich jest podstawowym ród³em utrzymania rodziny, a na chów wyra¿¹ zgodê s¹siedzi bêd¹cy stronami postêpowania w rozumieniu kodeksu postêpowania administracyjnego oraz wójt.
4. Prowadz¹cy chów zwierz¹t gospodarskich na terenach
wy³¹czonych z produkcji rolnej, zobowi¹zani s¹ przestrzegaæ
zapisów §3 ust. 1 niniejszej Uchwa³y, a ponadto:

1) przestrzegaæ przepisów sanitarno  epidemiologicznych,
2) gromadziæ i usuwaæ nieczystoci, które nie s¹ obornikiem
i gnojówk¹, w sposób przewidziany dla cieków;
3) sk³adowaæ obornik w odleg³oci co najmniej 10 m od linii
rozgraniczaj¹cej drogi publicznej, na terenie p³askim, tak
by odcieki nie mog³y przedostawaæ siê na teren s¹siednich
nieruchomoci;
4) przeprowadzaæ deratyzacjê pomieszczeñ, w których prowadzona jest hodowla zwierz¹t, dwa razy do roku wiosn¹
i jesieni¹, realizowan¹ przez podmiot uprawniony;
5) pszczo³y trzymaæ w ulach, ustawionych w odleg³oci, co
najmniej 10 m od granicy nieruchomoci w taki sposób,
aby wylatuj¹ce i przylatuj¹ce pszczo³y nie stanowi³y uci¹¿liwoci dla w³acicieli nieruchomoci s¹siednich.
§9. Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji oraz
terminy jej przeprowadzania.
1. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie
nieruchomoci. Obowi¹zek ten, w odniesieniu do w³acicieli
budynków jednorodzinnych, mo¿e byæ realizowany tylko
w miarê potrzeby.
2. Termin przeprowadzenia obowi¹zkowej deratyzacji
podaje Wójt w uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomoci poprzez
zarz¹dzenie.
3. W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni, stwarzaj¹cej zagro¿enie sanitarne, wójt w uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, okreli obszary
podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji oraz okreli, poprzez
zarz¹dzenie, termin jej przeprowadzenia.
4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³acicieli nieruchomoci.
§10. Postanowienia koñcowe
1. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych
z niniejszej Uchwa³y, sprawuje Wójt Gminy Rokietnica.
2. Kto nie wykonuje obowi¹zków okrelonych w niniejszej uchwale, podlega karze grzywny.
3. Postêpowanie w sprawach, o których mowa w ust.
1, toczy siê wed³ug przepisów kodeksu postêpowania
w sprawach o wykroczenia.
§11. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rokietnica.
§12. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej Uchwa³y traci
moc obowi¹zuj¹ca Uchwa³a Nr VII/67/2003 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 28 kwietnia 2003 r.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Rokietnica
() Mgr in¿. Witold Bajerlein

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 201

Poz. 5632

— 20884 —

5632
UCHWA£A Nr XXXVIII/379/2005 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 12 grudnia 2005 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowoci Bytkowo, Gmina Rokietnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) Rada
Gminy Rokietnica uchwala co nastêpuje:
§1. Ulicy po³o¿onej w miejscowoci Butkowo zajmuj¹cej:
- dzia³kê nr 86/13 i czêæ dzia³ki nr 207 nadaæ nazwê
¯urawinowa.
§2. Usytuowanie ulicy okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§3. Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Poznaniu naniesie na mapê sytuacyjn¹
miejscowoci Bytkowo nazwê ulicy wymienion¹ w §1.

§4. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy i So³ectwa Sobota  Bytkowo.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rokietnica.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Rokietnica
() Mgr in¿. Witold Bajerlein

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 201

— 20885 —

Poz. 5632

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 201

Poz. 5633

— 20886 —

5633
UCHWA£A Nr XXXVIII/380/2005 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 12 grudnia 2005 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowoci Rokietnica i Bytkowo, gmina Rokietnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) Rada
Gminy Rokietnica uchwala co nastêpuje:
§1. Ulicy po³o¿onej na terenie miejscowoci: Rokietnica
zajmuj¹cej dzia³ki nr 403/2, 404/10, 412/32, 412/18, 413/13, 414
/17, 414/10, 415/16, 415/27, 416/14, 417/16, 418/12, 422/15, 423
/12 i Bytkowo zajmuj¹cej czêæ dzia³ki nr 263, 366 i 371/16
Nadaæ nazwê Wierzbowa.
§2. Usytuowanie ulicy okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§3. Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu naniesie na mapê sytuacyjn¹ miejscowoci Rokietnica i Bytkowo nazwê ulicy wymienion¹ w §1.

§4. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Rokietnicy oraz So³ectwa Rokietnica Sobota  Bytkowo.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rokietnica.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Rokietnica
() mgr in¿. Witold Bajerlein

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 201

— 20887 —

Poz. 5633

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 201

— 20888 —

Poz. 5633

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 201

Poz. 5634

— 20889 —

5634
UCHWA£A Nr XXXIV/187/2005 RADY GMINY MALANÓW
z dnia 14 grudnia 2005
w sprawie ustalenia 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. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) w zwi¹zku
z obwieszczeniem 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 Malanów uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci.
1. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - 0,31 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  14,40 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  6,00
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,00 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,

e) pozosta³ych  3,16 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2. Od budowli - 2% ich wartoci.
3. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków  0,55 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  0,08 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Malanów.
§3. Traci moc Uchwa³a nr XXIII/122/2004 Rady Gminy
Malanów z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomoci na 2005 rok.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2006 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na
2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ignacy Kurpik

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 201

Poz. 5635, 5636

— 20890 —

5635
UCHWA£A Nr XXXIV/188/2005 RADY GMINY MALANÓW
z dnia 14 grudnia 2005 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 padziernika 2005 r.
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. z 2005 r. Nr 68, poz.
956) Rada Gminy Malanów uchwala, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Malanów.

§1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci nastêpuj¹ce nieruchomoci lub ich czêci:

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.

1. grunty i budynki s³u¿¹ce bezpieczeñstwu publicznemu,
ochronie przeciwpo¿arowej i ochronie zdrowia,

3. zwolnienie o którym mowa §1 pkt 1, pkt 2 nie dotyczy
nieruchomoci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.

§3. Traci moc Uchwa³a nr XXIII/123/2004 Rady Gminy
Malanów z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnieñ od
podatku od nieruchomoci na 2005rok.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ignacy Kurpik

2. grunty i budynki zajête na potrzeby samorz¹dowych instytucji kultury, sportu i nauki,

5636
UCHWA£A Nr XXXIV/189/2005 RADY GMINY MALANÓW
z dnia 14 grudnia 2005 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta do wymiaru podatku rolnego 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 ze zm.), art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993
r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) i w zwi¹zku z Komunikatem Prezesa
GUS z dnia 17 padziernika 2005 r. w sprawie redniej ceny
skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2005 roku
(M.P. Nr 62, poz. 867) Rada Gminy Malanów uchwala co
nastêpuje:
§1. redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w Komunikacie
Prezesa GUS z dnia 17 padziernika 2005 r. (M.P. Nr 62, poz.
867) za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2005 roku obni¿a

siê z kwoty 27,88 z³otych do kwoty 24,00 z³otych za 1 kwintal
i przyjmuje siê jako podstawê do obliczenia podatku rolnego.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Malanów.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2006 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na
2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ignacy Kurpik

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 201

Poz. 5637, 5638

— 20891 —

5637
UCHWA£A Nr XXXIV/191/2005 RADY GMINY MALANÓW
z dnia 14 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokoci 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. z. 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 pkt 1 pkt 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) w zwi¹zku
z obwieszczeniem 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 Malanów uchwala, co nastêpuje:

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Malanów.
§4. Traci moc Uchwa³a nr XXIII/126/2004 Rady Gminy
w Malanowie z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia
wysokoci podatku od posiadania psów na 2005 r.
§5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.

§1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci - 10,00 z³ od psa.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ignacy Kurpik

§2. Termin p³atnoci podatku od posiadania psów usta³a
siê do dnia 15 marca 2006 r.

5638
UCHWA£A Nr XXXIV/192/2005 RADY GMINY MALANÓW
z dnia 14 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), oraz art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón.
zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 padziernika 2005 r. w sprawie stawek podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹cych w 2006 r. (M. P. z 2005 r. Nr
62, poz. 859) oraz 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. z 2005 r. Nr 68, poz. 956) Rada Gminy Malanów
uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych.

I. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i póniej:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

490,00 z³

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

690,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton -

850,00 z³

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

1.290,00 z³

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

424,00 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 201

Poz. 5638

— 20892 —

z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
4. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc -

690,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

950,00 z³

II. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i póniej
posiadaj¹cych katalizatory:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

490,00 z³

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

690,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton -

890,00 z³

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

1.290,00 z³

3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

490,00 z³

a) od 7 ton a poni¿ej 12 ton -

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

690,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton -

790,00 z³

z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.

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

1.190,00 z³

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

390,00 z³

z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
4. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc -

630,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

950,00 z³

III. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

540,00 z³

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

790,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton -

900,00 z³

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

1.290,00 z³

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

390,00 z³

z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
4. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 

690,00 z³
1.050,00 z³

IV. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem
posiadaj¹cych katalizatory:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

390,00 z³

4. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc -

690,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

950,00 z³

V. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  dwie -

590,00 z³

- o liczbie osi  trzy -

221,90 z³

- o liczbie osi  cztery i wiêcej -

690,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi  dwie 

1.090,00 z³

- o liczbie osi  trzy 

1.090,00 z³

- o liczbie osi  cztery i wiêcej 

1.090,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi  dwie 

1.690,00 z³

- o liczbie osi  trzy 

1.690,00 z³

- o liczbie osi  cztery i wiêcej 

1.690,00 z³

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi  dwie 

1.690,00 z³

- o liczbie osi  trzy 

1.690,00 z³

b) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi  dwie 

2.290,00 z³

- o liczbie osi  trzy 

2.290,00 z³

3. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  jedna -

490,00 z³
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- o liczbie osi  dwie -

490,00 z³

- o liczbie osi  dwie 

1.936,29 z³

- o liczbie osi  trzy -

690,00 z³

- o liczbie osi  trzy 

1.790,00 z³

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

c) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton:

- o liczbie osi  jedna 

1.190,00 z³

- o liczbie osi  dwie 

1.990,00 z³

- o liczbie osi  dwie 

1.190,00 z³

- o liczbie osi  trzy 

2.396,00 z³

- o liczbie osi  trzy 

1.190,00 z³

c) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi  jedna 

1.490,00 z³

- o liczbie osi  dwie 

1.490,00 z³

- o liczbie osi  trzy 

1.490,00 z³

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

1.380,00 z³

- o liczbie osi  trzy 

1.380,00 z³

- o liczbie osi  cztery i wiêcej 

1.380,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi  dwie 

1.790,00 z³

- o liczbie osi  trzy 

1.790,00 z³

- o liczbie osi  cztery i wiêcej 

1.790,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi  dwie 

2.290,00 z³

- o liczbie osi  trzy 

2.290,00 z³

- o liczbie osi  cztery i wiêcej 

2.452,80 z³

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

1.790,00 z³

- o liczbie osi  trzy 

1.790,00 z³

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

3. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  jedna -

590,00 z³

- o liczbie osi  dwie -

590,00 z³

- o liczbie osi  trzy -

950,00 z³

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

1.290,00 z³

- o liczbie osi  dwie 

1.291,07 z³

- o liczbie osi  trzy 

1.290,00 z³

c) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi  jedna 

1.590,00 z³

- o liczbie osi  dwie 

1.700,00 z³

- o liczbie osi  trzy 

1.590,00 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Malanów.
§3. Uchyla siê Uchwa³ê Nr XXIII/127/2004 Rady Gminy
Malanów z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na
2005 rok oraz Uchwa³ê Nr XXIV/132/2004 r. Rady Gminy
Malanów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwa³y
Nr XXIII/127/2004 Rady Gminy Malanów z dnia 3 grudnia 2004
r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2005 rok.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006
roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ignacy Kurpik
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UCHWA£A Nr XXXIV/193/2005 RADY GMINY MALANÓW
z dnia 14 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy podatkowych
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 pó. zm.), art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pó.
zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz.
431 z pó. zm.), oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682
z pó. zm.) Rada Gminy Malanów uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê nastêpuj¹ce wzory formularzy podatkowych:
1. w podatku od nieruchomoci:
a) dla osób prawnych, spó³ek i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz osób
fizycznych bêd¹cymi wspó³w³acicielami z osobami
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi 
deklaracja na podatek od nieruchomoci w brzmieniu
za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y,
b) dla osób fizycznych  informacja w sprawie podatku
od nieruchomoci w brzmieniu za³¹cznika nr 2 do
niniejszej uchwa³y,
c) dla osób prawnych, spó³ek i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz osób
fizycznych bêd¹cymi wspó³w³acicielami z osobami
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi i dla
osób fizycznych  dane o nieruchomociach w brzmieniu za³¹cznika nr 3 do niniejszej uchwa³y,
d) dla osób prawnych, spó³ek i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz osób
fizycznych bêd¹cymi wspó³w³acicielami z osobami
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi i dla
osób fizycznych  dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomoci w brzmieniu za³¹cznika
nr 4 do niniejszej uchwa³y,
2. w podatku rolnym:
a) dla osób prawnych, spó³ek i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz osób
fizycznych bêd¹cymi wspó³w³acicielami z osobami
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi 
deklaracja na podatek rolny w brzmieniu za³¹cznika nr
5 do niniejszej uchwa³y,
b) dla osób fizycznych  informacja w sprawie podatku
rolnego w brzmieniu za³¹cznika nr 6 do niniejszej
uchwa³y,
c) dla osób prawnych, spó³ek i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz osób

fizycznych bêd¹cymi wspó³w³acicielami z osobami
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi i dla
osób fizycznych  dane o nieruchomociach rolnych
w brzmieniu za³¹cznika nr 7 do niniejszej uchwa³y,
d) dla osób prawnych, spó³ek i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz osób
fizycznych bêd¹cymi wspó³w³acicielami z osobami
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi i dla
osób fizycznych  dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym w brzmieniu za³¹cznika nr
8 do niniejszej uchwa³y,
3. w podatku lenym:
a) dla osób prawnych, spó³ek i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz osób
fizycznych bêd¹cymi wspó³w³acicielami z osobami
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi 
deklaracja na podatek leny w brzmieniu za³¹cznika nr
9 do niniejszej uchwa³y,
b) dla osób fizycznych  informacja w sprawie podatku
lenego w brzmieniu za³¹cznika nr 10 do niniejszej
uchwa³y,
c) dla osób prawnych, spó³ek i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz osób
fizycznych bêd¹cymi wspó³w³acicielami z osobami
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi i dla
osób fizycznych  dane o nieruchomociach lenych
w brzmieniu za³¹cznika nr 11 do niniejszej uchwa³y,
d) dla osób prawnych, spó³ek i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz osób
fizycznych bêd¹cymi wspó³w³acicielami z osobami
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi i dla
osób fizycznych  dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku lenym w brzmieniu za³¹cznika nr
12 do niniejszej uchwa³y,
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Malanów
§3. Traci moc Uchwa³a Nr III/23/2002 Rady Gminy Malanów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów
formularzy podatkowych niezbêdnych do wymiaru i poboru
podatku rolnego, lenego oraz podatku od nieruchomoci.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku nale¿nego na 2006 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ignacy Kurpik
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UCHWA£A Nr XXXVII/337/05 RADY MIEJSKIEJ MIGLA
z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity 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, Nr 214 poz.
1806, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U.
z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203.) art. 7 ust. 3
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,
Dz.U. z 2003 roku Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188
poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, Dz.U. z 2004r.
Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.
1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169,
poz.1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484 Monitor Polski
z 2003 r. Nr 51 poz. 804 z 2004 r. Nr 43, poz. 753, Nr 46, poz.
794) Rada Miejska migla uchwala co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomoci:
1. nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby gminnych
jednostek organizacyjnych dzia³aj¹cych w zakresie kultury
oraz dzia³aj¹cych w zakresie wiadczenia us³ug komunalnych z wyj¹tkiem wydzier¿awionych lub wynajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,

2. nieruchomoci lub ich czêci administrowane przez
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w miglu
z wyj¹tkiem wydzier¿awionych lub wynajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
3. nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej dzia³alnoci w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej, z wyj¹tkiem wy dzier¿awiony chlub wynajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej.
4. piwnice i strychy niezamieszka³e, które nie s¹ zwi¹zane
z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
migla.
§3. Z dniem 1 stycznia 2006 roku traci moc uchwa³a
nr XXXVI/322/05 Rady Miejskiej migla z dnia 24 listopada
2005 r.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2006.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej migla
() Jan Józefczak

5641
UCHWA£A Nr XXXII/216/05 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 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, Dz.U. Nr 175 poz. 1457)), art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2005 r.
Dz.U. Nr 190 poz. 1606), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.
U z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z 2003 r. Nr

96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz.
1953, Nr 203 poz. 1966, Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880, Nr 92
poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291, Nr 281 poz. 2782,
Dz.U. 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)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 padziernika
2005r. 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 Miejska w Tuliszkowie uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 201

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
I. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i póniej:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

540,00 z³

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

650,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton -

750,00 z³

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 a poni¿ej 12 ton 

1.250,00 z³

3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton a poni¿ej
12 ton 400,00 z³
Z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
4. Od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -
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675,00 z³,
1.481,00 z³,

II. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i póniej, posiadaj¹cych katalizatory:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton a poni¿ej
12 ton 412,00 z³
Z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
4. Od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 

695,00 z³,
1.525,00 z³,

IV. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem,
posiadaj¹cych katalizatory:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

535,00 z³

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

630,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton -

720,00 z³

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 a poni¿ej 12 ton

1.238,00 z³

3. Od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 

667,00 z³,
1.465,00 z³,

V. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

519,00 z³

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

610,00 z³

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton -

700,00 z³

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton :

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 a poni¿ej 12 ton -

1.202,00 z³

3. Od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

649,00 z³
1.424,00 z³

III. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

- o liczbie osi  dwie 

1.780,00 z³,

- o liczbie osi  trzy 

1.770,00 z³,

- o liczbie osi - cztery i wiêcej -

1.770,00 z³,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi  dwie -

1.900,00 z³

- o liczbie osi  trzy -

2.100,00 z³,

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

2.050,00 z³,

c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi  dwie -

2.150,00 z³,

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

556,00 z³

- o liczbie osi  trzy -

2.150,00 z³

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

700,00 z³

- o liczbie osi cztery i wiêcej -

2.260,00 z³.

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton -

770,00 z³

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 a poni¿ej 12 ton 

1.288,00 z³

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a do 36 ton w³¹czenie:
- o liczbie osi  dwie 

1.412,33 z³,

- o liczbie osi  trzy -

1.400,00 z³.
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b) powy¿ej 36 ton:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 31 ton:

- o liczbie osi  dwie 

1.440,00 z³,

- o liczbie osi  dwie -

1.750,00 z³,

- o liczbie osi  trzy 

1.722,97 z³,

- o liczbie osi  trzy -

1.800,00 z³

3. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  jedna -

600,00 z³,

- o liczbie osi  dwie -

700,00 z³

- o liczbie osi  trzy -

700,00 z³,

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

b) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton a mniejszej ni¿ 40 ton:
- o liczbie osi  dwie 

1.936,00 z³,

- o liczbie osi  trzy -

1.830,00 z³

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

2.300,00 z³

- o liczbie osi  trzy -

2.505,00 z³

- o liczbie osi - jedna -

960,00 z³,

3 Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:

- o liczbie osi - dwie -

950,00 z³,

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:

- o liczbie osi - trzy -

970,00 z³.

c) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi - jedna -

1.000,00 z³

- o liczbie osi - dwie 

1.149,03 z³,

- o liczbie osi  jedna -

618,00 z³,

- o liczbie osi  dwie -

750,00 z³.

- o liczbie osi  trzy -

942,32 z³

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

990,00 z³,

- o liczbie osi - jedna -

980,00 z³,

VI. Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych:

- o liczbie osi - dwie 

1.291,07 z³,

- o liczbie osi - trzy -

1.120,00 z³

- o liczbie osi - trzy -

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton :
- o liczbie osi  dwie -

1.810,00 z³,

- o liczbie osi  trzy -

1.790,00 z³,

- o liczbie osi - cztery i wiêcej -

1.790,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi  dwie -

2,000,00 z³,

- o liczbie osi  trzy -

2,200,00 z³,

- o liczbi osi - cztery i wiêcej -

2.150,00 z³,

c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi  dwie -

2.250,00 z³

- o liczbie osi  trzy -

2.250,00 z³

- o liczbie osi - cztery i wiêcej -

2.452,80 z³.

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

c) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi - jedna -

1.110,00 z³

- o liczbie osi - dwie -

1.699,87 z³,

- o liczbie osi - trzy 

1.280,68 z³,

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy i Miasta Tuliszków.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXXI/205/05 Rady Miejskiej
w Tuliszkowie z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na
2006 r.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku na
2006 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
() Zbigniew Gradecki
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