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4811
UCHWA£A Nr XXIX/182/2004 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie okrelenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomoci i informacji
o nieruchomociach i obiektach budowlanych oraz wzorów za³¹czników
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, 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, Nr 167, poz. 1759), oraz
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych 1) (tj. 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. 1593, 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci i wzór informacji o nieruchomociach i obiektach
budowlanych stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y
odpowiednio nr 1 i nr 2 oraz wzór za³¹cznika ZN-1/A dane
o nieruchomociach i obiektach budowlanych i za³¹cznika
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ZN-1/B dane o zwolnieniach od podatku od nieruchomoci
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y odpowiednio nr 3
i nr 4.

1)

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.

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 17.12.1992r.),

§3. Uchyla siê uchwa³ê Nr II/12/2002 Rady Miejskiej Miêdzychodu z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wzorów deklaracji na podatek od nieruchomoci oraz informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak

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¿ytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999 r.). Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z
dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa
w Unii Europejskiej - dotycz¹ og³oszenia tych aktów
w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej - wydanie
specjalne.
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4812
UCHWA£A Nr XXIX/183/2004 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci po³o¿onych na obszarze miasta i gminy Miêdzychód
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, 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, Nr 167, poz. 1759), art.
5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych 1) (tj. 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. 1593, 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) oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 26 padziernika 2004 r. w sprawie wysokoci górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M. P. z 2004 r. Nr 46, poz. 794) uchwala siê, co nastêpuje:

ci:

§1. Uchwala siê roczn¹ stawkê podatku od nieruchomo-

1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,61 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
3,52 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
0,12 z³ od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych0,54 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
16,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
8,37 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
3,61 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego:
-

gara¿y wolnostoj¹cych
6,01 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

-

gospodarczych
6,01 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

-

letniskowych 6,01 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

-

innych

6,01 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) od budowli 2% ich wartoci.
§2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci lub ich czêci stanowi¹ce gminne mienie
komunalne bêd¹ce we w³adaniu jednostek zajmuj¹cych
siê:
a) opiek¹ nad dzieæmi w wieku od szeciu miesiêcy do
trzech lat,
b) propagowaniem kultury i sztuki oraz dzia³alnoci¹ kulturaln¹ wród dzieci i m³odzie¿y,
c) ratowaniem ¿ycia i mienia w czasie po¿arów oraz
profilaktyk¹ przeciwpo¿arow¹,
d) dzia³alnoci¹ w zakresie pomocy spo³ecznej,
2) budynki lub ich czêci stanowi¹ce w³asnoæ osób fizycznych legitymuj¹cych siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoci zajête na prowadzon¹ wy³¹cznie przez te osoby us³ugow¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹.
§3. Uchyla siê uchwa³ê Nr XIII/94/2003 Rady Miejskiej
Miêdzychodu z dnia 25 listopada 2003 w sprawie podatku od
nieruchomoci po³o¿onych na obszarze miasta i gminy Miêdzychód.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak
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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 r.),

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 r.). Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie
- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej  dotycz¹ og³oszenia tych aktów
w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej  wydanie specjalne.
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UCHWA£A Nr XXIX/184/2004 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie okrelenia wzorów deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach oraz wzorów za³¹czników
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, 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, Nr 167, poz. 1759) oraz
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, Dz.U. z 1994r. Nr 1, poz.
3, Dz.U. z 1996r. Nr 91, poz. 409, Dz.U. z 1997r. Nr 43, poz. 272,
Nr 137, poz. 926, Dz.U. z 1998r. Nr 108, poz. 681, Dz.U.
z 2001 Nr 81, poz. 875, Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, Dz.U.
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê wzór deklaracji na podatek rolny i wzór
informacji o gruntach stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y odpowiednio nr 1 i nr 2 oraz wzór za³¹cznika
ZR-1/A dane o gruntach i ZR-1/B dane o zwolnieniach

i ulgach podatkowych w podatku rolnym stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y odpowiednio nr 3 i nr 4.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.
§3. Uchyla siê uchwa³ê Nr II/17/2002 Rady Miejskiej Miêdzychodu z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wzorów deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak

Dziennik Urzêdowy
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UCHWA£A Nr XXIX/185/2004 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Miêdzychód na rok 2005
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, 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, Nr 167, poz. 1759) art.
6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3,
Dz.U. z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Dz.U. z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 137, poz. 926, Dz.U. z 1998 r. Nr 108, poz. 681, Dz.U.
z 2001 Nr 81, poz. 875, Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, Dz.U.
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568)
i Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego
z dnia 15 padziernika 2004 r. w sprawie redniej ceny skupu
¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2004 r. (M. P.
z 2004 r. Nr 43, poz. 765) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ jako
podstawê obliczania podatku rolnego z kwoty: 37,67 z³ na
kwotê: 34,00 z³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.
§3. Uchyla siê uchwa³ê Nr XIII/96/2003 Rady Miejskiej
Miêdzychodu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie obni¿enia
redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Miêdzychód.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.,
nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak
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UCHWA£A Nr XXIX/186/2004 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie okrelenia wzorów deklaracji na podatek leny i informacji o lasach oraz wzorów za³¹czników
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, 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, Nr 167, poz. 1759) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny i wzór
informacji o lasach stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y odpowiednio nr 1 i nr 2 oraz wzór za³¹cznika ZL-1/A dane
o lasach i za³¹cznika ZL-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku lenym stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y odpowiednio nr 3 i nr 4.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.
§3. Uchyla siê uchwa³ê Nr II/15/2002 Rady Miejskiej Miêdzychodu z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wzorów deklaracji na podatek leny oraz informacji o lasach.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak
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UCHWA£A Nr XXIX/187/2004 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 30 listopada 2004 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 (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, Nr 167, poz. 1759), art.
14 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych 1) (tj. 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. 1593, 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) oraz pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 26 padziernika 2004 r. w sprawie wysokoci górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M. P. z 2004 r. Nr 46, poz. 794) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê na obszarze miasta i gminy Miêdzychód
podatek od posiadania psów, który ci¹¿y na osobach fizycznych posiadaj¹cych psy, a zamieszka³ych na terenie miasta
i gminy Miêdzychód.
§2. Podatek od posiadania psów wynosi 41,00 z³ od
jednego psa rocznie.
§3. Podatek pobiera siê w po³owie tej stawki, je¿eli osoba
fizyczna wesz³a w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku
podatkowego.
§4. Podatek jest p³atny z góry w terminie do dnia 31
marca roku podatkowego lub w dwa tygodnie od dnia wejcia
w posiadanie psa.
§5. Mieszkañcy miasta Miêdzychód dokonuj¹ wp³aty podatków od posiadania psów do kasy Urzêdu Miasta i Gminy
w Miêdzychodzie lub na rachunek bankowy bud¿etu Gminy.
§6. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów na
terenach wiejskich w drodze inkasa.
2. Inkasentami tego podatku na terenach wiejskich s¹
so³tysi wsi.

3. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso podatku od posiadania psów wynosi 10% pobranej kwoty podatku.
§7. Przepisy w sprawie wymiaru, poboru i egzekucji podatkowych maj¹ zastosowanie do wymiaru, poboru i egzekucji podatku wprowadzonego niniejsz¹ uchwa³¹.
§8. Uchyla siê uchwa³ê Nr XIII/97/2003 Rady Miejskiej
Miêdzychodu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie podatku
od posiadania psów.
§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak
1)
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),
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 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.

Dziennik Urzêdowy
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UCHWA£A Nr XXIX/188/2004 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 30 listopada 2004 r.
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 (Dz.U. z 2001 roku 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, Nr 167, poz. 1759), art.
8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych 1} (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. 1593, 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) oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 26 padziernika 2004 r. w sprawie wysokoci górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M. P. z 2004 r. Nr 46, poz. 794) uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportu:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

618,00

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

927,00

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.184,00

2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 15 ton:
- o liczbie osi - dwie

1.545,00

b) równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton:
- o liczbie osi - dwie

1.648,00

c) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 15 ton:
- o liczbie osi - trzy

1.493,00

d) równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton a mniejszej ni¿ 25 ton:
- o liczbie osi - trzy

1.596,00

równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton o liczbie osi cztery
i wiêcej
2.163,00

3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 15 ton:
- o liczbie osi - dwie

1.648,00

f) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 23 tony
o liczbie osi - cztery i wiêcej
1.854,00
g) równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony a mniejszej ni¿ 27 ton
o liczbie osi - cztery i wiêcej
1.957,00
h) równej lub wy¿szej ni¿ 27 ton a mniejszej ni¿ 31 ton
o liczbie osi cztery i wiêcej
2.060,00

1.596,00

b) równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton
- o liczbie osi - dwie

1.700,00

c) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 23 ton:
- o liczbie osi -trzy

1.545,00

d) równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony
- o liczbie osi - trzy

1.648,00

e) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 25 ton
- o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.854,00

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

2.000,00

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

2.452,80

4. 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 i poni¿ej 12 ton

1.390,00

5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych 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 a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie

1.596,00

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 25 ton:
- o liczbie osi - dwie

e) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton:
- o liczbie osi - trzy

i)

1.648,00

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

1.802,00

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

1.884,00

e) wy¿szej ni¿ 36 ton:
- o liczbie osi - dwie

2.060,00
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f) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie

f) wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 40 ton:
- o liczbie osi - trzy i wiêcej

1.884,00

2.060,00

6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³y pojazdów.
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie

1.700,00

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 25 ton:
- o liczbie osi - dwie

1.751,00

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

1.854,00

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

1.937,76

e) wy¿szej ni¿ 36 ton:
- o liczbie osi - dwie

2.060,00

f) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi - trzy i wiêcej

1.884,00

g) od 36 ton a mniejszej ni¿ 40 ton:
- o liczbie osi - trzy i wiêcej

2.060,00

h) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton:
- o liczbie osi - trzy i wiêcej

721,00

8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów wraz z pojazdem
silnikowym
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25 ton:
- o liczbie osi - jedna

824,00

b) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton
- o liczbie osi-jedna

927,00

c) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a, mniejszej ni¿ 28ton
- o liczbie osi - dwie

1.030,00

d) równej lub wy¿szej ni¿ 28 ton do 36 ton w³¹cznie
- o liczbie osi - dwie

1.133,00

e) wy¿szej ni¿ 36 ton
- o liczbie osi dwie

- o liczbie osi - trzy i wiêcej

978,00

1.236,00

1.081,00

9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów wraz z pojazdem silnikowym:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25 ton:
- o liczbie osi-jedna

927,00

b) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton
- o liczbie osi-jedna

1.030,00

c) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a, mniejszej ni¿ 28ton:
- o liczbie osi - dwie

1.081,00

d) równej lub wy¿szej ni¿ 28 ton do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi - dwie

1.339,00

e) wy¿szej ni¿ 36 ton:
- o liczbie osi dwie

1.802,00

f) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 36 ton:
- o liczbie osi - trzy i wiêcej

1.030,00

g) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton
- o liczbie osi - trzy i wiêcej

1.339,00

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

2.548,65

7. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton z wyj¹tkiem pojazdów zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
a) od 7 ton a poni¿ej 12 ton

- o liczbie osi - trzy i wiêcej
g) wy¿szej ni¿ 36 ton

g) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton:
- o liczbie osi - trzy i wiêcej

Poz. 4817
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b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

927,00
1.648,00

§2. 1. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 4, 7 i 10
wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku okrela siê
w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
- od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

638,00

- powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

1.030,00

- powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.236,00

b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 tony a poni¿ej 12 ton
1.442,00
c) od przyczep i naczep które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
a poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego
772,00
d) od autobusów w zale¿noci od iloci miejsc do siedzenia
- mniej ni¿ 30 miejsc

1.030,00

- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.751,00
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2. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 4, 7 i 10
wyprodukowanych w 1990 r. i po 1990 roku oraz posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku okrela siê w wysokoci:

§4. 1. Uchyla siê uchwa³ê nr XIV/103/2003 Rady Miejskiej
Miêdzychodu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportu.

a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Wojewódzka Wielkopolskiego.

- od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

597,00

- powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

875,00

- powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.133,00

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 a poni¿ej 12 ton

1.339,00

c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
a poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem pojazdów zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego
669,00
d) od autobusów z zale¿noci od iloci miejsc do siedzenia
- mniej ni¿ 30

875,00

- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.596,00

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia I992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z dn. 17.12.1992r.)
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 dn. 20.07.1999 r.) Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów
prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkowska w Unii Europejskiej dotycz¹ og³oszenia tych aktów
w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

4818
UCHWA£A Nr XXIX/189/2004 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek op³aty targowej
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, 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, Nr 167, poz. 1759), art.
15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 litera a ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych 1) (tj. 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. 1593,
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) oraz pkt 5 obwiesz-

czenia Ministra Finansów z dnia 26 padziernika 2004 r.
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. z 2004 r. Nr 46, poz.
794) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Op³atê targow¹ pobiera siê dziennie od osób dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowisku:
- ziemiop³odów: z rêki, z jednej skrzynki i ma³ego wózka
w wysokoci
7,00 z³,
- dzia³kowicze za okazaniem zawiadczenia z Ogrodów Dzia³kowych
5,00 z³,
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- pozosta³¹ sprzeda¿ w wysokoci 13,00 z³ za 1 stanowisko.
§2. 1. Pobór op³aty na targowisku nastêpuje za porednictwem inkasenta:
- Pani Marii Krysiak zamieszka³ej w Miêdzychodzie przy
ul. Genera³a Sikorskiego 21 D/7,
- Pana Ryszarda Krysiak zamieszka³ego w Miêdzychodzie
przy ul. Genera³a Sikorskiego 21 D/7
2. Za pobór op³aty targowej inkasentowi przys³uguje
wynagrodzenie w wysokoci 10% zainkasowanej op³aty.
§3. Uchyla siê uchwa³ê Nr XIII/98/2003 Rady Miejskiej
Miêdzychodu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia
dziennych stawek op³aty targowej.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.

1)

Poz. 4818, 4819

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 17.12.1992r.),
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 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.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.,
nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak

4819
UCHWA£A Nr XXIX/190/2004 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia dziennej stawki op³aty miejscowej w miejscowoci Mierzyn
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, 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, Nr 167, poz. 1759), art.
17 ust. 1 i art. 19 pkt 1 litera b ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych 1) (tj. 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. 1593,
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) oraz pkt 5 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 padziernika 2004 r.
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. z 2004 r. Nr 46, poz.
794) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Wprowadza siê w miejscowoci Mierzyn dzienn¹ op³atê
miejscow¹ w wysokoci: 1,00 z³ od jednej osoby.
§2. Zwalnia siê od op³aty miejscowej miejsca pobytu:
1. Dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y,
2. Osób przebywaj¹cych w charakterze kadry wychowawczej
oraz personelu pomocniczego na koloniach.
§3. 1. Op³atê pobiera siê z góry za okres pobytu przy
dokonaniu obowi¹zku.
2. Do pobierania op³aty zobowi¹zuje siê administratorów
orodków wypoczynkowych.
3. Pobieraj¹cy op³atê zobowi¹zani s¹ do odprowadzenia
zainkasowanych kwot do bud¿etu miasta i gminy w Miêdzychodzie do 30-go ka¿dego miesi¹ca.
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§4. Za pobór op³aty miejscowej inkasentowi przys³uguje
wynagrodzenie w wysokoci 10%
zainkasowanej op³aty.
§5. Uchyla siê uchwa³ê Nr XIII/99/2003 Rady Miejskiej
Miêdzychodu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia
op³aty miejscowej w miejscowoci Mierzyn.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.,
nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak

1)

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

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),
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 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.

4820
UCHWA£A 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
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), 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) oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26 padziernika 2004 r. w sprawie
wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1. 1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Wilczyn:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków 0,50 z³ od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych 3,52 z³ od 1 ha powierzchni,
c) od pozosta³ych 0,09 z³ od 1 m2 powierzchni w tym:
-

zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego 0,16 z³ od 1 m2 powierzchni,

-

letniskowych 0,32 z³ od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych 0,28 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 13,00 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 4,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3,61 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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e) od pozosta³ych 2,96 z³ od 1 m2 powierzchni w tym:

Poz. 4820, 4821

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

-

zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego 3,01 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,

§4. Traci moc Uchwa³a Nr XIII/75/03 Rady Gminy Wilczyn
z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomoci na 2004 rok, sposobu jego poboru i zwolnieñ.

-

letniskowych 5,00 z³ od 1 m2 powierzchni,

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

3) od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2. Podatek od nieruchomoci od osób fizycznych na
terenie gminy pobieraj¹ w drodze inkasa so³tysi za wynagrodzeniem ustalonym odrêbn¹ uchwa³¹.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
(-) Jadwiga Kujawa

4821
UCHWA£A Nr XXII/133/04 RADY GMINY WILCZYN
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie zwolnieñ z 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), 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki,
grunty i budowle:
1) wykorzystywane w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej
i bezpieczeñstwa publicznego obywateli,
2) s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania cieków oraz
sieci wodoci¹gowych wraz z hydroforniami,

3) wykorzystywane na cele statutowe samorz¹dów wiejskich
i organizacji spo³ecznych,
4) s³u¿¹ce zapewnieniu opieki osobom bezdomnym.
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. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Jadwiga Kujawa
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4822
UCHWA£A Nr XXII/134/04 RADY GMINY WILCZYN
z dnia 30 listopada 2004 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), art.
18 i art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 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), 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) oraz pkt 5 lit. d obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26 padziernika 2004 r. w sprawie
wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794) uchwala siê, co
nastêpuje:

2) za wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Wilczyn i studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyn
50,00 z³,
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. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Jadwiga Kujawa

§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,

4823
UCHWA£A 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
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) 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 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) oraz pkt 5 lit. a obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 padziernika 2004 r. w sprawie wysokoci
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1. Na rok podatkowy 2005 ustala siê stawki op³aty
targowej za ka¿dy dzieñ sprzeda¿y w wysokociach nastêpuj¹cych:
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1) dla producentów rolnych sprzedaj¹cych produkty rolne
11,00 z³,

4. Ustala siê wynagrodzenie dla inkasenta w wysokoci
10% zebranych kwot.

2) dla pozosta³ych

§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.

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.

§6. Traci moc uchwa³a Nr XIII/78/03 Rady Gminy Wilczyn
z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie okrelenia wysokoci
dziennych stawek op³aty targowej na rok 2004 oraz sposobu
jej poboru.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

2. Op³ata targowa jest p³atna w dzieñ prowadzenia sprzeda¿y.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Jadwiga Kujawa

3. Inkasentem jest Zak³ad Gospodarki Komunalnej
w Wilczynie.

4824
UCHWA£A Nr XXII/136/04 RADY GMINY WILCZYN
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty miejscowej zasad stosowania
zwolnieñ i ulg w tej op³acie oraz terminów i 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), art.
17 i art. 19 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. 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), pkt 5 lit. b obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 padziernika 2004 r.
w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794) oraz
§1 rozporz¹dzenia Nr 17/98 Wojewody Koniñskiego z dnia 16
grudnia 1998r. (Dziennik Urzêdowy Województwa Koniñskiego Nr 52 poz. 304) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

lub turystycznych w nastêpuj¹cych miejscowociach: Wilczyn, Cegielnia, Zygmuntowo, wiêtne i Mrówki:

§1. Stawkê op³aty miejscowej od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych

§5. Za pobór op³aty miejscowej organ podatkowy przyznaje inkasentowi wynagrodzenie w wysokoci 10% sumy
zainkasowanej op³aty.

- za ka¿dy dzieñ pobytu w wysokoci

1,60 z³,

- od dzieci i m³odzie¿y szkolnej nie przebywaj¹cej w zorganizowanych grupach w wysokoci
0,80 z³.
§2. Stawkê op³aty miejscowej okrelonej w §1 obni¿a siê
o 50% dla emerytów, rencistów oraz inwalidów.
§3. Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa. Inkasentem jest Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Wilczynie.
§4. Inkasent wymieniony w §3 pobiera op³atê miejscow¹
w wysokoci okrelonej w §1 niniejszej uchwa³y za tak¹ liczbê
dni pobytu jak¹ podaje zg³aszaj¹cy siê na pobyt czasowy.
W razie przed³u¿enia pobytu op³atê za dalsze dni pobiera siê
po przed³u¿eniu pobytu.
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§6. Inkasent wymieniony w §3 jest odpowiedzialny za
prawid³owe pobieranie op³aty i przekazuje j¹ za ka¿dy miesi¹c
do 5-go dnia nastêpnego miesi¹ca na konto Urzêdu Gminy.

§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§7. Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Jadwiga Kujawa

§8. Traci moc uchwa³a Nr XIII/79/03 Rady Gminy w Wilczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty miejscowej zasad stosowania zwolnieñ
i ulg w tej op³acie oraz terminów i sposobu jej poboru.

4825
UCHWA£A Nr XXII/137/04 RADY GMINY WILCZYN
z dnia 30 listopada 2004 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), art.
14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach (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)
oraz pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 padziernika 2004 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 46,
poz. 794) uchwala siê, 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 XIII/77/03 Rady Gminy Wilczyn
z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania
psów na rok 2004 oraz sposobu jego poboru.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Jadwiga Kujawa
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4826
UCHWA£A Nr XXII/138/04 RADY GMINY WILCZYN
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatków od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: 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), 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, 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) oraz pkt 3 lit. a oraz obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 26 padziernika 2004 r. w sprawie wysokoci górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M. P. Nr 46 poz. 794) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela wysokoæ rocznych stawek podatku od rodków transportowych w roku podatkowym 2005 w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. od samochodu ciê¿arowego wyprodukowanego w 1990 r.
i póniej, z katalizatorem o dopuszczalnej masie ca³kowitej
pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

560 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9,0 w³¹cznie

700 z³

c) powy¿ej 9,0 ton, a poni¿ej 12,0 ton

820 z³

2. od samochodu ciê¿arowego wyprodukowanego po roku
1990 bez katalizatora o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

580 z³

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

720 z³

c) powy¿ej 9,0 ton, a poni¿ej 12,0 ton

840 z³

3. od samochodu ciê¿arowego wyprodukowanego do koñca
1990 roku z katalizatorem o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

590 z³

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

740 z³

c) powy¿ej 9,0 ton, a poni¿ej 12,0 ton

860 z³

4. od pojazdu ciê¿arowego wyprodukowanego do koñca
1990 roku bez katalizatora o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

610 z³

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

760 z³

c) powy¿ej 9,0 ton, a poni¿ej 12,0 ton

880 z³

5. od samochodu ciê¿arowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a ni¿szej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  dwie

1.760,00 z³

- o liczbie osi  trzy

1.744,00 z³

- o liczbie osi  cztery i wiêcej

1.700,00 z³

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

1.950,00 z³

- o licznie osi  trzy

1.930,00 z³

- o liczbie osi  cztery i wiêcej

1.910,00 z³

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

2.310,00 z³

- o licznie osi  trzy

2.250,00 z³

- o liczbie osi  cztery i wiêcej

2.280,00 z³

6. od samochodu ciê¿arowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a ni¿szej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  dwie

1.251,81 z³

- o liczbie osi  trzy

1.100,00 z³

- o liczbie osi  cztery i wiêcej

1.060,00 z³

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

1.460,00 z³

- o liczbie osi  trzy

1.576,31 z³

- o liczbie osi  cztery i wiêcej

1.360,00 z³

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

1.500,00 z³

- o liczbie osi  trzy

1.800,00 z³

d) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton a ni¿szej ni¿ 29 ton
- o liczbie osi  cztery i wiêcej

2.124,00 z³

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

2.452,80 z³

7. od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, wyprodukowanego po roku 1990 z katalizatorem, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
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a) od 3,5 tony, a poni¿ej 5,5 tony

540,00 z³

- o licznie osi dwie

1.800,00 z³

b) od 5,5 tony, a poni¿ej 9,0 ton

900,00 z³

- o liczbie osi  trzy

1.740,00 z³

c) od 9,0 ton, a poni¿ej 12,0 ton

1.100,00 z³

8. od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, wyprodukowanego po roku 1990 bez katalizatora, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

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

1.937,76 z³

- o liczbie osi  trzy

1.830,48 z³

e) wy¿szej ni¿ 36 ton a ni¿szej ni¿ 40 ton:

a) od 3,5 tony, a poni¿ej 5,5 tony

560,00 z³

- o liczbie osi dwie

2.200,00 z³

b) od 5,5 tony, a poni¿ej 9,0 ton

920,00 z³

- o liczbie osi trzy

2.300,00 z³

c) od 9,0 ton, a poni¿ej 12,0 ton

1.120,00 z³

9. od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, wyprodukowanego do koñca roku 1990 z katalizatorem, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony, a poni¿ej 5,5 tony

580,00 z³

b) od 5,5 tony, a poni¿ej 9,0 ton

940,00 z³

c) od 9,0 ton, a poni¿ej 12,0 ton

1.140,00 z³

10. od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, wyprodukowanego do koñca roku 1990 bez katalizatora, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony, a poni¿ej 5,5 tony

600,00 z³

b) od 5,5 tony, a poni¿ej 9,0 ton

960,00 z³

c) od 9,0 ton, a poni¿ej 12,0 ton

1.160,00 z³

11. od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a ni¿szej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  dwie

1.700,00 z³

- o liczbie osi  trzy

1.660,00 z³

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

1.760,00 z³

- o liczbie osi  trzy

1.700,00 z³

c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
- o licznie osi dwie

2.100,00 z³

- o liczbie osi  trzy

2.000,00 z³

12. od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a ni¿szej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  dwie

1.760,00 z³

- o liczbie osi  trzy

1.722,97 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a ni¿szej ni¿ 31 ton:

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

2.350,00 z³

- o liczbie osi trzy

2.548,65 z³

13. od przyczepy lub naczepy wyprodukowanej po roku 1990,
która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton, a poni¿ej 12 ton,
z wyj¹tkiem zwi¹zanej wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego 460,00 z³.
14. od przyczepy lub naczepy wyprodukowanej do koñca 1990
roku która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton, a poni¿ej 12 ton,
z wyj¹tkiem zwi¹zanej wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego 484,00 z³.
15. od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej ³¹cznie z pojazdem silnikowym, z wyj¹tkiem zwi¹zanej wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzona przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi jedna

770,00 z³

- o licznie osi dwie

740,00 z³

- o liczbie osi  trzy

710,00 z³

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

1.260,00 z³

- o liczbie osi  dwie

1.200,00 z³

- o liczbie osi  trzy

1.160,00 z³

c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
- o licznie osi jedna

1.760,00 z³

- o licznie osi dwie

1.700,00 z³

- o liczbie osi  trzy

1.660,00 z³

16. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia
osi jezdni o dopuszczalnej masie ca³kowitej ³¹cznie
z pojazdem silnikowym, z wyj¹tkiem zwi¹zanych w³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi jedna

900,00 z³

- o licznie osi dwie

860,00 z³
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942,32 z³

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

1.360,00 z³

- o liczbie osi - dwie

1.300,00 z³

- o liczbie osi - trzy

1.240,00 z³

c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
- o licznie osi - jedna

1.800,00 z³

- o liczbie osi - dwie

1.760,00 z³

- o liczbie osi - trzy

1.720,00 z³

17. od autobusu wyprodukowanego po 1990 roku z katalizatorem, w zale¿noci od miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc

1.320,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.720,00 z³

18. od autobusu wyprodukowanego po 1990 roku bez katalizatora, w zale¿noci od miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc

1.360,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.760,00 z³

19. od autobusu wyprodukowanego do koñca 1990 roku
z katalizatorem, w zale¿noci od miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc

1.400,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.800,00 z³

20. od autobusu wyprodukowanego do koñca1990 roku bez
katalizatora, w zale¿noci od miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc

1.439,20 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.817,56 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XIII/80/03 Rady Gminy
w Wilczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na
2004 rok.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Jadwiga Kujawa

4827
UCHWA£A Nr XXII/139/04 RADY GMINY WILCZYN
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: 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), art.
12 ust. 4 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych:

1) pojazdy s³u¿¹ce do dowozu dzieci do szkó³ w transporcie
zbiorowym,
2) pojazdy s³u¿¹ce do utrzymania porz¹dku i oczyszczania
gminy.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Jadwiga Kujawa
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4828
UCHWA£A Nr XXII/140/04 RADY GMINY WILCZYN
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 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) 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) uchwala siê,
co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2004 r. w wysokoci 37,67 z³/q og³oszon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 15 padziernika 2004 r. (M. P. Nr 43, poz. 765)
która stanowi podstawê do wymiaru podatku rolnego na
terenie gminy na kwotê 35,00 z³.
§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Jadwiga Kujawa

4829
UCHWA£A Nr XXII/143/04 RADY GMINY WILCZYN
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie zaliczenia dróg po³o¿onych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086) Rada Gminy Wilczyn
uchwala, co nastêpuje:
§1. Do kategorii dróg gminnych zalicza siê nastêpuj¹c¹
drogê:
I. Obrêb Malaki

-

dzia³ka ozn. nr ew. 85 o pow. 0,32 ha.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Wilczyn.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Jadwiga Kujawa
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4830
UCHWA£A Nr XXII/145/04 RADY GMINY WILCZYN
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych
na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.
z 2000 roku Nr 71, poz. 838 ze zmianami) Rada Gminy Wilczyn
uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego
drogi gminnej na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹,
remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg gminnych:
1) za prowadzenie robót w pasie drogowym  stawka za
zajêcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego za ka¿dy dzieñ
zajêcia:
a) przy zajêciu jezdni do 50% jej szerokoci w³¹cznie
1,00 z³,
b) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jej szerokoci
2,00 z³,
2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, cie¿kach rowerowych, ci¹gach pieszych, rowach i pasach zieleni stawka za
zajêcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego za ka¿dy dzieñ
zajêcia 1,00 z³.
2. Przez dzieñ zajêcia pasa drogowego rozumie siê tak¿e
zajêcie pasa drogowego trwaj¹ce krócej ni¿ 24 godziny.
§2. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za
umieszczenie urz¹dzenia w pasie drogowym infrastruktury
technicznej nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego zajêtego przez rzut poziomy urz¹dzenia:
a) pasa drogowego dróg gminnych

10,00 z³,

b) na obiekcie mostowym

50,00 z³.

2. Roczne stawki op³at okrelone w ust. 1 obejmuj¹ pe³ny
rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie in¿ynierskim.
3. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysokoæ rocznych stawek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy
umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie in¿ynierskim.
§3. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za zajêcie pasa
drogowego na obiekty budowlane niezwi¹zane z potrzebami
zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (obiekty
handlowe i us³ugowe itp.) oraz reklamy stawka za 1 m2 rzutu
poziomego obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy
za 1 dzieñ:
1) obiekty handlowe, us³ugowe itp.
2) reklamy

1,00 z³,
1,00 z³,

3) reklamy zawieraj¹ce informacje o gminie, powiecie lub
województwie w szczególnoci w postaci planów, map,
plansz, witaczy
1,00 z³.
§4. Ustala siê stawki op³aty za zajêcie pasa drogowego na
prawach wy³¹cznoci w celach innych ni¿ wymienione w §1,
2 i 3 stawki za 1m2 zajêtego pasa drogowego za 1 dzieñ
1,00 z³.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Jadwiga Kujawa
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4831
UCHWA£A Nr 233/XXXII/04 RADY MIEJSKIEJ W REMIE
z dnia 2 grudnia 2004 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nies³abin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591, z pón. zm.) Rada Miejska w remie uchwala, co
nastêpuje:
§1. W uchwale Nr 206/XX/2000 Rady Miejskiej w remie
z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie nadania nazw ulicom we
wsi Nies³abin wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi remu.
§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w remie.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

1) w za³¹czniku nr 1 WYKAZ NOWYCH NAZW ULIC
W NIES£ABINIE w L.p. 8 wyraz Rudunek zastêpuje
siê wyrazem Lena,

Przewodnicz¹cy Rady
() Maciej Janiszewski

2) w za³¹czniku nr 2 MAPA NAZEWNICTWA ULIC wie
NIES£ABIN wyraz Rudunek zastêpuje siê wyrazem
Lena.

4832
UCHWA£A Nr 237/XXXII/04 RADY MIEJSKIEJ W REMIE
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci
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 pón. zm.) oraz art. 5 ust. 1, 3 i 4 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 w remie
uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych 0,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 16,03 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie

szewstwa i rymarstwa w wysokoci 9,19 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 7,65 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3,60 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 5,05 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
g) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego znajduj¹cych siê na
obszarze wsi 4,48 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
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o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 z pón. zm.),

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi remu.
§3. Traci moc uchwa³a Nr 152/XVIII/03 Rady Miejskiej
w remie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 215, poz.
4671).

3) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,56 z³ od 1 m2 powierzchni,

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

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych 3,20 z³ od 1 ha powierzchni,

Przewodnicz¹cy Rady
() Maciej Janiszewski

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

4833
UCHWA£A Nr 240/XXXII/04 RADY MIEJSKIEJ W REMIE
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie utworzenia obwodów g³osowania w Szpitalu w remie,
zak³adach pomocy spo³ecznej i Areszcie ledczym w remie
Na podstawie art. 30 ust. 1 - 3 w zwi¹zku z art. 215 ust.
1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 z pón. zm.) Rada Miejska
w remie uchwala, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi remu.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i na tablicach informacyjnych Urzêdu Miejskiego w remie.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§1. Tworzy siê obwody g³osowania dla przeprowadzenia
wyborów uzupe³niaj¹cych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 stycznia 2005 r., zgodnie z za³¹cznikiem do
uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Rady
() Maciej Janiszewski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 240/XXXII/04
Rady Miejskiej w remie
z dnia 2 grudnia 2004 r.
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4834
UCHWA£A Nr XXIV/233/2004 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 2 grudnia 2004 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 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) oraz art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 z póniejszymi zmianami) oraz art. 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 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 10,00 z³ od ka¿dej strony
formatu A4,
2) wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 10.00 z³ od ka¿dej strony
formatu A4,

§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 XXXVII/410/2001 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie op³aty
administracyjnej.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rokietnica.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Witold Bajerlein

4835
UCHWA£A Nr XXIV/234/2004 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 2 grudnia 2004 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 (Dz. Nr 137 poz. 926 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 45% 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.
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§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5. Traci moc Uchwala Nr XIII/120/2003 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 15 grudnia 2003 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. Uchwala obowi¹zuje od roku podatkowego 2005.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Witold Bajerllein

4836
UCHWA£A Nr XXIII/122/2004 RADY GMINY MALANÓW
z dnia 3 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci na rok 2005
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 26 padziernika
2004 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. z 2004 r. Nr 46
poz. 794) Rada Gminy Malanów uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:

e) pozosta³ych 3,16 z³ od 1 m

2

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 m 2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
6,00 z³ od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej,

2

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 budynków
0,55 z³ od 1 m 2 powierzchni,
b) pozosta³ych gruntów

1. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych
0,32 z³ od 1 m

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
3,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

0,08 z³ od 1 m

2

powierzchni.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Malanów.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr XII/71/2003 Rady Gminy
w Malanowie z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomoci.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ignacy Kurpik
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4837
UCHWA£A Nr XXIII/123/2004 RADY GMINY MALANÓW
z dnia 3 grudnia 2004 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci na 2005 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. 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.) Rada Gminy
Malanów uchwala, co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci grunty
i budynki s³u¿¹ce bezpieczeñstwu publicznemu, ochronie
przeciwpo¿arowej, ochronie zdrowia oraz zwi¹zane ze sportem, nauk¹ i kultur¹.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Malanów.
§3. Traci moc Uchwa³a nr XII/72/2003 Rady Gminy
w Malanowie z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnieñ
od podatku od nieruchomoci na 2004.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ignacy Kurpik

4838
UCHWA£A Nr XXIII/124/2004 RADY GMINY MALANÓW
z dnia 3 grudnia 2004 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta do wymiaru podatku rolnego na 2005 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 15 padziernika 2004 r. w sprawie redniej
ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów
2004 roku (M. P. z 2004 r. Nr 43, poz. 765) Rada Gminy
Malanów uchwala co nastêpuje:
§1. redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w Komunikacie
Prezesa GUS z dnia 15 padziernika 2004 r. (M. P. Nr 43 poz.
765) za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2004 roku obni¿a

siê z kwoty 37,67 z³otych do kwoty 33,45 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 styczna 2005 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na
2005 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ignacy Kurpik
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4839
UCHWA£A Nr XXIII/126/2004 RADY GMINY MALANÓW
z dnia 3 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokoci podatku od posiadania psów na 2005 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 26 padziernika
2004 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 46 poz. 794)
Rada Gminy Malanów uchwala, co nastêpuje:

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Malanów.
§4. Traci moc Uchwa³a nr XII/75/2003 Rady Gminy
w Malanowie z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia
wysokoci podatku od posiadania psów na 2004 r.
§5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w ¿ycie z dniem
1 styczna 2005 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 31 marca 2005 r.

4840
UCHWA£A 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
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 pó. zm.) w zwi¹zku z art. 10 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jedn. z 2002 r. Dz.U. Nr 9, poz. 84 ze
zmianami).Rada Gminy w Malanowie 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 z³.

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

690 z³.

c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton

850 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

1.290 z³.

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

690 z³.

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

950 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 z³.

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

690 z³.

c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton

790 z³.
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1.190 z³.

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

630 z³.

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

950 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 z³.

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

790 z³.

c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton

900 z³.

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

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

690 z³.

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

950 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 z³.

-

o liczbie osi - trzy

190 z³.

-

o liczbie osi - cztery i wiêcej

690 z³.

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

o liczbie osi - dwie

1.090 z³.

-

o liczbie osi - trzy

1.090 z³.

-

o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.090 z³.

c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton:

1.290 z³.

-

o liczbie osi - dwie

1.690 z³.

3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ od 7
ton, a poni¿ej 12 ton:
390 z³.

-

o liczbie osi - trzy

1.690 z³.

-

o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.690 z³.

- od 3,5 tony, a poni¿ej 12 ton

z wyj¹tkiem zwi¹zanych 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

690 z³.
1.050 z³.

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

490 z³.

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

690 z³.

c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton

890 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

1.290 z³.

3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ od 7
ton, a poni¿ej 12 ton:
390 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 z³.

-

o liczbie osi - trzy

1.690 z³.

b) powy¿ej 36 ton:
-

o liczbie osi - dwie

2.290 z³.

-

o liczbie osi - trzy

2.290 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 z³.

-

o liczbie osi - dwie

490 z³.

-

o liczbie osi - trzy

690 z³.

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

o liczbie osi - jedna

1.190 z³.

-

o liczbie osi  dwie

1.190 z³.

-

o liczbie osi - trzy

1.190 z³.
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c) powy¿ej 36 ton:

-

o liczbie osi - dwie

-

o liczbie osi - trzy

-

o liczbie osi - jedna

1.490 z³.

-

o liczbie osi - dwie

1.490 z³.

-

o liczbie osi - trzy

1.490 z³.

-

o liczbie osi - dwie

VI. Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

-

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

1.380 z³.

-

o liczbie osi - trzy

1.380 z³.

-

o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.380 z³.

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

o liczbie osi - dwie

1.790 z³.

-

o liczbie osi - trzy

1.790 z³.

-

o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.790 z³.

c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton:
-

o liczbie osi - dwie

2.290 z³.

-

o liczbie osi - trzy

2.290 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 z³.

-

o liczbie osi - trzy

1.790 z³.

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

1.937,76 z³.
1.790 z³.

c) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton:
1.990 z³.
2.548,65 z³.

3. Od przyczep i 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 z³.

-

o liczbie osi - dwie

590 z³.

-

o liczbie osi - trzy

950 z³.

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

o liczbie osi - jedna

1.290 z³.

-

o liczbie osi - dwie

1.290 z³.

-

o liczbie osi trzy

1.290 z³.

c) powy¿ej 36 ton :
-

o liczbie osi - jedna

1.590 z³.

-

o liczbie osi - dwie

1.700 z³.

-

o liczbie osi - trzy

1.590 z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Malanów.
§3. Uchyla siê uchwa³ê Nr XII/76/2003 Rady Gminy
w Malanowie z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia
stawek podatku od rodków transportowych.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005
roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ignacy Kurpik
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4841
UCHWA£A Nr 139/2004 RADY GMINY OSIEK MA£Y
z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci na 2005 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 ze zmianami), art. 5 ust. 1 Ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Osiek
Ma³y uchwala co nastêpuje:

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 16,33 z³ za
1 m kw.
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,37 z³ za 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej,

§1. Okrela siê na terenie gminy Osiek Ma³y roczne stawki
podatku od nieruchomoci:

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3,61 z³
od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej.

1. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹:

e) pozosta³ych 3,10 z³ za 1 m kw, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
6,01 z³ za 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej.

- wykorzystywanych pod wydobycie z³ó¿ i kopali
0,65 z³ za 1 m kw. powierzchni,
- pozosta³¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ bez wzglêdu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków 0,63 z³ za 1 m kw. powierzchni,
b) pozosta³ych 0,05 z³ za 1 m kw, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
0,32 z³ za 1 m kw. powierzchni,
c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych 3,52 z³ za 1 ha powierzchni,

3. od budowli zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ 2% ich wartoci.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osiek Ma³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od dnia 1 stycznia 2005 roku
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

2. od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ireneusz Winiewski

0,27z³ za 1 m kw.

4842
UCHWA£A Nr 140/2004 RADY GMINY OSIEK MA£Y
z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na rok 2005
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. 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy
w Osieku Ma³ym uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci grunty,
budynki i ich czêci oraz budowle zajête na potrzeby:
a) wietlicy rodowiskowej - terapeutycznej,
b) boisk sportowych,
c) ochrony przeciwpo¿arowej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199
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§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osiek Ma³y.

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,

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od dnia 01 stycznia 2005
roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

h) oddane w u¿ytkowanie na cele statutowe so³ectw,
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ireneusz Winiewski

i) stanowi¹ce zasoby mieszkaniowe gminy,
j) budynki wykorzystywane na cele mieszkalne osób duchownych i cz³onków zakonu.

4843
UCHWA£A Nr 141/2004 RADY GMINY OSIEK MA£Y
z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr.142, poz. 1591 ze zmianami) art. 13, oraz art. 14
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada
Gminy Osiek Ma³y uchwala co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osiek Ma³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od dnia 1 stycznia 2005 roku
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§1. Nie pobiera siê podatku od posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstwa domowego - po 1
psie od ka¿dego gospodarstwa domowego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ireneusz Winiewski

4844
UCHWA£A Nr 142/2004 RADY GMINY OSIEK MA£Y
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na 2005 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 ze zmianami), art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), Rada Gminy w Osieku
Ma³ym uchwala co nastêpuje:

§1. Okrela siê na terenie gminy Osiek Ma³y wysokoæ
rocznych stawek podatku od rodków transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) d 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

493,50 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

b) pow.5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

514,50 z³

c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton

735,00 z³

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

1.396,50 z³

- o liczbie osi - trzy i wiêcej

1.776,60 z³

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

1.906,00 z³

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

2.278,50 z³

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

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
- o liczbie osi - dwie

1.396,50 z³

- o liczbie osi - trzy i wiêcej

1.778,70 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton, a mniejszej ni¿ 29 ton:

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.906,00z³
2.278,50 z³

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

2.278,50 z³.

- o liczbie osi cztery i wiêcej

2.452,80 z³

4. 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 i poni¿ej 5,5 ton

1.113,00 z³

b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

1.218,00 z³

c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton

1.323,00 z³

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

1.753,50z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej lub równej
ni¿ 36 ton:
- o liczbie osi - dwie i trzy

1.819,50 z³

- o liczbie osi - dwie i trzy

2.354,00 z³

6. od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:

1.764,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 31 ton:
- o liczbie osi - dwie i trzy

1.819,50 z³

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

1.937,76z³

- o liczbie osi - trzy

1.819,50 z³

d) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton i mniejszej ni¿ 40 ton:
- o liczbie osi  dwie

1.937,76 z³

- o liczbie osi  trzy

1.819,50 z³

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

1.937,76 z³

- o liczbie osi  trzy

2.548,65 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:
-

od 7 ton i poni¿ej 12 ton

357,00 z³

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - jedna i dwie

420,00 z³.

- o liczbie osi - trzy

680,00 z³

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

630,00 z³

- o liczbie osi - dwie i wiêcej

850,00 z³

c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
- o liczbie osi - jedna i wiêcej

1.150,00 z³

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

420,00 z³

- o liczbie osi - trzy

950,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej lub równej
ni¿ 36 ton:
- o liczbie osi - jedna
- o liczbie osi - dwie i wiêcej

c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
- o liczbie osi - dwie i trzy

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

2.278,50 z³

3. od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

- o liczbie osi - dwie i trzy

Poz. 4844
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630,00 z³
1.292,00 z³

c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
- o liczbie osi - jedna i wiêcej

1.700,00 z³

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

1.323,00 z³
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b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

Poz. 4844, 4845
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1.680,00 z³

-

od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

444,15 z³

§2. 1. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 4, 7, 10
i wyprodukowanych przed 1993 r., stawki podatku zwiêksza
siê i okrela siê w wysokoci:

-

powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

463,00 z³

-

powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

661,50 z³

a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
-

od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

543,00 z³

-

powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

566,00 z³

-

powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton

808,50 z³

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

od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony

1.224,30 z³

-

od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

1.339,80 z³.

-

od 9 ton i poni¿ej 12 ton

1.439,20 z³

c) 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:
-

od 7 ton i poni¿ej 12 ton

392,70 z³

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

mniej ni¿ 30 miejsc

1.439,20 z³

-

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.819,50 z³

2. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 4, 7 i 10
posiadaj¹cych katalizator stawki podatku zmniejsza siê i okrela w wysokoci:

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

od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony

1.001,70 z³

-

od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

1.096,20 z³

-

od 9 ton i poni¿ej 12 ton

1.190,70 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 z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
-

od 7 ton i poni¿ej 12 ton

321,30z³

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

mniej ni¿ 30 miejsc

1.190,70 z³

-

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.512,00 z³

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
w Osieku Ma³ym.
§4. Traci moc Uchwa³a Nr 80/2003 Rady Gminy Osiek
Ma³y z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie: okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych
na 2004 r.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od dnia 1 stycznia 2005 roku
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Osiek Ma³y
() Ireneusz Winiewski

4845
UCHWA£A Nr 150/04 RADY MIEJSKIEJ W K£ODAWIE
z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa
do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy K³odawa w 2005 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr
102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 6 ust. 3 ustawy

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r.
Nr 94, Nr 431, z 1994 r. Nr l, poz. 3 i z 1996 r. Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr
108, poz. 681, 2001 r. Nr 81 poz. 875, oraz z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568),
w zwi¹zku z Komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Staty-

Dziennik Urzêdowy
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stycznego z dnia 15 padziernika 2004 r. w sprawie redniej
ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów
2004 r. (M. P. Nr 43, poz. 765) Rada Miejska w K³odawie
uchwala, co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ jako podstawê do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy K³odawa w 2005 r. z ustalonej przez Prezesa G. U. S. z kwoty 37,67
z³ za 1 q do wysokoci 34,00 z³ za 1 q.

§3. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2005 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w K³odawie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Burmistrza.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Tadeusz £ojewski

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi K³odawy.

4846
UCHWA£A Nr 151/04 RADY MIEJSKIEJ W K£ODAWIE
z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Dz. U Nr
102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych1) (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 96, poz.
874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953,
Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Dz.U. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96,
poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) w zwi¹zku z pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 padziernika 2004 r.
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych, (M. P. Nr 46, poz. 794) Rada
Miejska w K³odawie uchwala, co nastêpuje:
§1. Roczne stawki podatku od nieruchomoci na terenie
gminy K³odawa wynosz¹:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych
lub ich czêci
0,51 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
16,00 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
8.37z³
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
3,61 z³,

5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub
ich czêci w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
4,90 z³,
6) od budowli lub ich czêci

2% ich wartoci,

m2 powierzchni

gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem
7) od 1
dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,65 z³,
8) od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,52 z³
9) od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
0,20 z³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi K³odawy.
§3. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2005 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
przez wywieszenie obwieszczenia na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta i Gminy w K³odawie, oraz opublikowaniu w Biuletynie
Informacyjnym Burmistrza K³odawy.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Tadeusz £ojewski
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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)

4847
UCHWA£A Nr XVII/142/2004 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005
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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203) i art. 14 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 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz.
1291) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów na rok
2005 w wysokoci 36,00 z³ rocznie od jednego psa.
§2. Obni¿a siê o 50% stawkê podatku, je¿eli obowi¹zek
podatkowy powsta³ w drugiej po³owie roku.
§3. Posiadacze psów, na których ci¹¿y obowi¹zek podatkowy, s¹ zobowi¹zani bez wezwania wp³acaæ podatek do 15
maja roku podatkowego oraz w ci¹gu dwóch tygodni od
wejcia w posiadanie psa.

§4. 1. Inkasa podatku od posiadania psów na terenie wsi
dokonuj¹ so³tysi.
2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 10%
pobranego podatku.
§5. Podatek od posiadania psów z terenu miasta Opalenica nale¿y wp³acaæ na konto Urzêdu Miejskiego w Opalenicy
w PKO BP SA O/Nowy Tomyl nr 54 1020 4144 000 6002 0007
0458.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Opalenicy.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku bud¿etowego 2005.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Czarnuszka
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4848
UCHWA£A Nr XVII/143/2004 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta do obliczenia podatku rolnego na rok 2005
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 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r.
Nr 1,poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272
i 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 i Nr 162, poz. 1568) uchwala siê, co nastêpuje:

15 padziernika 2004 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta
za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2004 r. (M. P. Nr 43, poz.
765), przyjêt¹ jako podstawa obliczania podatku rolnego na
obszarze gminy Opalenica na rok 2005, z 37,67 z³ za 1q do
kwoty 33,00 z³ za 1 q.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Opalenicy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku bud¿etowego 2005.

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2004 roku ustalon¹ na podstawie
komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Czarnuszka

4849
UCHWA£A Nr XVII/144/2004 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci na rok 2005
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. 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 art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.
1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966,
z 2004 r. Nr 92, poz. 880, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123,
poz. 1291) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
nieruchomoci na rok 2005 obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy
Opalenica:
1) od gruntów:

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni
0,60 z³,
b) pozosta³ych od 1 m² powierzchni

0,16 z³,

2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni u¿ytkowej 0,54 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
15,70 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m² powierzchni u¿ytkowej
8,37 z³,
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d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m²
powierzchni u¿ytkowej
3,61 z³,
e) pozosta³ych od 1 m² powierzchni u¿ytkowej 5,20 z³,
3) od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 z pón. zm.).

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Opalenicy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku bud¿etowego 2005.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Czarnuszka

4850
UCHWA£A Nr XVII/145/2004 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych na rok 2005
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 art. 10 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, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123,
poz. 1291) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych na rok 2005:

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


 

 





 

 



 

 



  










 





2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej
masie ca³kowitej:
a) o liczbie osi dwie








  



 











  



 











  



 











 





b) o liczbie osi trzy:








  



 











  



 











  



 











  



 











  



 











 





Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

Poz. 4850

 18327 

c) o liczbie osi cztery i wiêcej:








  



 











  



 











  



 











  



 











 





3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) o liczbie osi dwie:








  



 











  



 











  



 











 









  



 











  



 











  



 











  



 











  



 









 



b) o liczbie osi
 trzy:





c) o liczbie osi
cztery i wiêcej:








  



 











  



 











  



 











  



 











 





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


 

 







 

 







 

 







  

 





5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawiesze-

niem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

a) o liczbie osi dwie:








  



 











  



 











  



 











 





b) o liczbie osi trzy i wiêcej:








  









 



 






6) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym

systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:

a) o liczbie osi dwie:
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b) o liczbie osi trzy i wiêcej








  









 



 






7) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t i poni¿ej
12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
302,00 z³,

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
a) o liczbie osi jedna:









  



 











  



 











 





b) o liczbie osi dwie:








  



 











  



 











  



 









 






c) o liczbie osi trzy i wiêcej:








  









 



 






9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojaz-

dów, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi jedna:








  



 











  



 











 





b) o liczbie osi dwie:








  



 









  



 












  



 











 





c) o liczbie osi trzy i wiêcej:








  









 



 






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



























11) dla pojazdów, okrelonych w §1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych po 1998 r. stawki podatku zmniejsza siê od 10%
i okrela siê w wysokoci:


 

 



 

 



 

 



  





 

a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
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o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 t i poni¿ej 12 t:




 

 







 

 







  

 





c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t
i poni¿ej 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie























12) dla pojazdów, okrelonych w §1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i okrela
siê w wysokoci:
 

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








z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
272,00 z³,

 





 

 



 

 



  

a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:










 




ci¹gników

b) od
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:


 

 





 

 



 

 



  





 







c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t
i poni¿ej 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie















z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
257,00 z³,
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:












§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Opalenicy.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku bud¿etowego 2005.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Czarnuszka
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4851
UCHWA£A Nr XVII/146/2004 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie op³aty targowej na rok 2005
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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116
poz. 1203) i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr
9, poz. 84, z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz.
1039, Nr 203, poz. 1966, Nr 200 poz. 1953, Nr 96, poz. 874
i Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92 poz. 884,
Nr 96, poz. 999 i Nr 123, poz. 1291) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê wysokoæ dziennej stawki op³aty targowej
od jednego wyznaczonego stanowiska na rok 2005:
1) przy sprzeda¿y z przyczepy ci¹gnikowej i samochodu
ciê¿arowego o ³adownoci powy¿ej 2 ton:
a) artyku³ów przemys³owych

46,00 z³

b) artyku³ów spo¿ywczych

41,00 z³

2) przy sprzeda¿y z przyczepy ci¹gnikowej, samochodu ciê¿arowego, i ciê¿arowo - osobowego o ³adownoci poni¿ej
2 ton:

6) przy sprzeda¿y okrelonej w pkt 4 i 5 przez osoby parkuj¹ce pojazdy przy stoiskach odpowiednio jak w pkt 1-3,
7) przy sprzeda¿y artyku³ów rolnych sprzedawanych w inny
sposób ni¿ okrelony w pkt 5
10,00 z³.
§2. Przez jedno wyznaczone stanowisko rozumie siê miejsce oznaczone s³upkami, a w przypadku braku s³upków miejsce zajmowane przez sprzedaj¹cego szerokoci nie wiêkszej
ni¿ 2,5 m od strony frontowej. Przekroczenie szerokoci
powoduje naliczenie op³aty za kolejne stanowisko.
§3. Op³atê targow¹ pobiera siê oddzielnie od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y na
targowisku oraz w innych miejscach gminy.
§4. 1. Pobieranie op³aty targowej powierza siê inkasentowi Panu Zbigniewowi Cedro zam. w Sielinku, ul. Lena 4/11,
a w jego zastêpstwie Pani Ma³gorzacie Cedro zam w Sielinku,
ul. Lena 4/11.
2. Wzajemne prawa i obowi¹zki inkasenta i Gminy okreli
umowa.
§5. Inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci:

a) artyku³ów przemys³owych

36,00 z³

1) w styczniu i lutym 22,5% pobranej op³aty targowej,

b) artyku³ów spo¿ywczych

29,00 z³

2) w pozosta³ych miesi¹cach - 12,5% pobranej op³aty targowej.

3) przy sprzeda¿y z samochodu osobowego i wozu konnego:
a) artyku³ów przemys³owych

26,00 z³

b) artyku³ów spo¿ywczych

24,00 z³

4) przy sprzeda¿y ze straganu, z ziemi, kartonów itp.:
a) artyku³ów przemys³owych

26,00 z³

b) artyku³ów spo¿ywczych

21,00 z³

5) przy sprzeda¿y z rêki, koszyka itp. artyku³ów spo¿ywczych
i rolnych
5,00 z³,

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Opalenicy.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku bud¿etowego 2005.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Czarnuszka
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4852
UCHWA£A Nr XVII/147/2004 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie poboru nale¿noci podatkowych w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego
w drodze inkasa oraz wysokoci wynagrodzenia za inkaso w roku 2005
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), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr
9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,
poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 i Nr 203, poz. 1966), art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr
91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, z 1998 r. Nr 137, poz.
926, z 2001 r. Nr 108, poz. 681, z 2002 r. Nr 81, poz. 875, Nr
200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568),
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826),
art. 28 §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926, Nr 160, poz. 1083,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r.
Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268, Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368, Nr 130, poz.
1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137,
poz. 1302, Nr 170, poz. 1660, Nr 228, poz. 2255 i poz. 2256,
z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr
91, poz. 868, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz.
1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 116, poz. 1205, Nr 162, poz. 1692)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Zarz¹dza siê pobór ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego z tytu³u podatku od nieruchomoci, podatku rolnego,
podatku lenego w roku 2005 w drodze inkasa.
§2. Wyznacza siê inkasentów:

1) so³tysów so³ectw Dakowy Mokre, Jastrzêbniki, Kopanki,
Koz³owo, £êczyce, Niegolewo, Pora¿yn, Pora¿yn  Dworzec, Rudniki, Sielinko, Terespotockie, Troszczyn, Urbanowo i Uciêcice,
2) Pani¹ Renatê Kornosz w so³ectwie £agwy,
3) Pani¹ Mariolê Piotrowsk¹ w so³ectwie Wojnowice,
4) Pana Zygmunta Wencla w miecie Opalenica, zwanych
dalej inkasentami.
§3. 1. Ustala siê na rok 2005 stawkê wynagrodzenia prowizyjnego za pobór ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego
w wysokoci 5%.
2. Wynagrodzenie prowizyjne przys³uguje inkasentom
z tytu³u kwot zainkasowanych osobicie.
3. Inkasentom przys³uguje dodatkowe wynagrodzenie
w wysokoci 5% kwot zaleg³oci z tytu³u ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego za lata poprzedzaj¹ce rok, w którym zainkasowano wp³atê, zainkasowanych osobicie.
§4. Wyp³ata wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1
i 3, powinna nast¹piæ w terminie trzech tygodni od daty
ostatecznego rozliczenia siê z zainkasowanej kwoty nale¿noci podatkowych.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Opalenicy.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku bud¿etowego 2005.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Czarnuszka
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4853
UCHWA£A Nr XVII/148/04 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci w 2005 roku
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 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,
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, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123,
poz. 1291) uchwala siê, co nastêpuje:

§2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci w 2005 roku
budynki lub ich czêci oraz grunty z nimi zwi¹zane przekazane
w u¿yczenie Gminie Opalenica na potrzeby jednostek pomocniczych.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Opalenicy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku bud¿etowego 2005.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Czarnuszka

§1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci w 2005 roku
budynki lub ich czêci oraz grunty stanowi¹ce mienie komunalne, z wyj¹tkiem czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.

4854
UCHWA£A NR XVII/149/2004 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku lenego oraz podatku od nieruchomoci
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.
159 1 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984 Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz.
272 i 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 i Nr 162, poz. 1568), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30
padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200, poz.
1682 i Nr 216, poz. 1826) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz.
874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953
i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884 Nr 96, poz.
959 i Nr 123, poz. 1291) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Okrela siê wzory formularzy do wymiaru i poboru
podatku rolnego:
1) Deklaracja na podatek rolny - za³¹cznik nr 1 do uchwa³y,
2) Informacja w sprawie podatku rolnego - za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y.
§2. Okrela siê wzory formularzy do wymiaru i poboru
podatku lenego:
1) Deklaracja na podatek leny - za³¹cznik nr 3 do uchwa³y,
2) Informacja w sprawie podatku lenego - za³¹cznik nr 4 do
uchwa³y.
§3. Okrela siê wzory formularzy do wymiaru i poboru
podatku od nieruchomoci:
1) Deklaracja na podatek od nieruchomoci - za³¹cznik nr 5
do uchwa³y,
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Poz. 4854

2) informacja w sprawie podatku od nieruchomoci- za³¹cznik nr 6 do uchwa³y.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Opalenicy.

§4. Traci moc uchwa³a Nr II/15/2002 Rady Miejskiej
w Opalenicy z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów
formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku
lenego oraz podatku od nieruchomoci (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
Nr 150, poz. 4151).

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Czarnuszka
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4855
UCHWA£A Nr XIX/135/2004 RADY GMINY S£UPCA
z dnia 8 grudnia 2004 r.
w sprawie obni¿enia ceny q ¿yta przyjmowanej jako podstawê
do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy S³upca na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.
431 z pón. zm.) w zwi¹zku z komunikatem Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 15 padziernika 2004 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2004 r. (M. P. Nr 43, poz. 765) Rada Gminy
S³upca uchwala co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê cenê 1q ¿yta, stanowi¹c¹ podstawê do
obliczenia podatku rolnego na 2005 r. na obszarze Gminy
S³upca z ustalonej przez Prezesa GUS kwoty 37,67z³ za 1q do
kwoty 35 z³ za 1q.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
S³upca.
§3. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2005 r.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
w S³upcy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Marek Walczak

4856
UCHWA£A Nr XIX/136/2004 RADY GMINY S£UPCA
z dnia 8 grudnia 2004 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2005 r.
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.) art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) w zwi¹zku z pkt 1
i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 padziernika
2004 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794)
Rada Gminy S³upca uchwala co nastêpuje:
§1. Wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie Gminy S³upca ustala siê w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci (od 1 m2 pow.
u¿ytkowej)
0,50z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnica lub lena oraz od czêci
budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej (od 1 m2 pow. u¿ytkowej) 14,50z³,

3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym (od 1 m2 pow. u¿ytkowej)
8,35z³,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ
3,61z,
zdrowotnych (od 1 m2 pow. u¿ytkowej)
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci (od 1 m2 pow.
u¿ytkowej)
4,40z³,
6) od budowli lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej,
a) wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania wody
lub s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków znajduj¹cych siê w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych 1% wartoci,
b) od pozosta³ych budowli 2% wartoci,
7) od gruntów:
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a) zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ rolnicza lub lena (od 1 m2 pow. u¿ytkowej)
0,54z³,
b) od gruntów pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych (od 1 ha)
3,52z³,
c) od pozosta³ych gruntów (od 1 m2 pow. u¿ytkowej)
0,15z³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
S³upca.

Poz. 4856, 4857

podatku od nieruchomoci (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
z 2003 r. Nr 205, poz. 4141).
§4. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2005 r.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie jej odpisów na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy w S³upcy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Marek Walczak

§3. Traci moc uchwa³¹ Nr IX/67/2003 r. Rady Gminy
S³upca z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoci stawek

4857
UCHWA£A Nr XIX/137/2004 RADY GMINY S£UPCA
z dnia 8 grudnia 2004 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 r.
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.) i 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.) w zwi¹zku z pkt 4
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 padziernika
2004 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794)
Rada Gminy S³upca uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 20,00z³ od jednego psa z zastrze¿eniem §2.
§2. Zwalnia siê z podatku od posiadania psów wszystkie
osoby fizyczne prowadz¹ce samodzielne gospodarstwa domowe  od jednego psa.
§3. 1. Podatek od posiadania psów p³atny jest przy I racie
podatku rolnego tj. do 15 marca.
2. Inkasentami wymienionego podatku s¹ so³tysi.

3. Inkaso za pobór podatku ustala siê w wysokoci 3%.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
S³upca.
§5. Traci moc uchwa³a Nr IX/68/2003 Rady Gminy S³upca
z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania
psów (Dz. Urz. Województwa. Wielkopolskiego z 2003 r. Nr
205, poz. 4142).
§6. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2005 r.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
3. Uchwa³a podlega ponadto podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie jej odpisów na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w S³upcy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Marek Walczak
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UCHWA£A Nr XIX/138/2004 RADY GMINY S£UPCA
z dnia 8 grudnia 2004 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, z pón. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr
9, poz. 84, z pón. zm.) w zwi¹zku z pkt 3 obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26 padziernika 2004 r. w sprawie
wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794) Rada Gminy
S³upca uchwala co nastêpuje:
§1. Roczne stawki podatku od rodków transportowych
na terenie Gminy S³upca wynosz¹:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

-

od 13 ton do mniej ni¿ 14 ton

950z³

-

od 14 ton do mniej ni¿ 15 ton

1.000z³

-

od 15 ton

1.050z³

b) trzy osie,
-

od 12 ton do mniej ni¿ 17 ton

1.000z³

-

od 17 ton do mniej ni¿ 19 ton

1.150z³

-

od 19 ton do mniej ni¿ 21 ton

1.200z³

-

od 21 ton do mniej ni¿ 23 ton

1.250z³

-

od 23 tony do mniej ni¿ 25 ton

1.300z³

-

od 25 ton

1.400z³

c) cztery osie i wiêcej,

1) wyprodukowanych po 1994 r.
a) od 3,5 tonu do 5,5 tony w³¹cznie

510z³

-

od 12 ton do mniej ni¿ 25 ton

1.500z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

660z³

-

od 25 ton do mniej ni¿ 27 ton

1.600z³

c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton

810z³

-

od 27 ton do mniej ni¿ 29 ton

1.700z³

-

od 29 ton do mniej ni¿ 31 ton

1.800z³

-

od 31 ton

1.800z³

2) wyprodukowanych przed 1995 r.
a) od 3,5 tony do 5,5,tony w³¹cznie

515z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

665z³

c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton

815z³

- od 12 ton do mniej ni¿ 13 ton

1.200z³

3) wyprodukowanych po 1994 r. i posiadaj¹cych certyfikat EURO lub wyposa¿onych w katalizator albo instalacje gazow¹ lub elektryczn¹,

- od 13 ton do mniej ni¿ 14 ton

1.300z³

- od 14 ton do mniej ni¿ 15 ton

1.400z³

- od 15 ton

1.500z³

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

410z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

560z³

c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton

710z³

4) wyprodukowanych przed 1995 r. i posiadaj¹cych certyfikat EURO lub wyposa¿onych w katalizator albo
instalacjê gazow¹ lub elektryczn¹,
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

415z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

565z³

c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton

715z³

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 lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne,
a) dwie osie,
-

od 12 ton do mniej ni¿ 13 ton

900z³

2) z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:

b) trzy osie,
-

od 12 ton do mniej ni¿ 17 ton

1.350z³

-

od 17 ton do mniej ni¿ 19 ton

1.400z³

-

od 19 ton do mniej ni¿ 21 ton

1.450z³

-

od 21 ton do mniej ni¿ 23 ton

1.500z³

-

od 23 ton do mniej ni¿ 25 ton

1.577z³

-

od 25 ton

1.577z³

c) cztery osie i wiêcej,
-

od 12 ton do mniej ni¿ 25 ton

1.700z³

-

od 25 ton do mniej ni¿ 27 ton

1.800z³

-

od 27 ton do mniej ni¿ 29 ton

1.900z³

-

od 29 ton do mniej ni¿ 31 ton

2.452,80z³

-

od 31 ton

2.452,80z³
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3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych i balastowych
przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub
z przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
1) wyprodukowanych po 1994 r.
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony

660z³

b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

1.010z³

c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton

1.310z³

2) wyprodukowanych przed 1995 r.
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony

665z³

b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

1.015z³

c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton

1.315z³

3) wyprodukowanych po 1994r. i posiadaj¹cych certyfikat
EURO lub wyposa¿onych w katalizator albo w instalacjê gazow¹ lub elektryczn¹,
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony

560z³

b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

910z³

c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton

Poz. 4858
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1.210z³

4) wyprodukowanych przed 1995r. i posiadaj¹cych certyfikat EURO lub wyposa¿onych w katalizator albo instalacjê gazow¹ lub elektryczn¹,

b) trzy osie,
-

od 12 ton do mniej ni¿ 40 ton

-

od 40 ton

-

od 7 ton i poni¿ej 12 ton

1) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne,
a) jedna o,
-

od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton

144z³

-

od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton

180z³

-

od 25 ton

320z³

b) dwie osie,
-

od 12 ton do mniej ni¿ 28 ton

211z³

-

od 28 ton do mniej ni¿ 33 tony

614z³
850z³

-

od 33 tony do mniej ni¿ 38 ton

b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

915z³

-

od 38 ton

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

od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton

1.450z³

-

od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton

1.500z³

-

od 25 ton do mniej ni¿ 31 ton

1.550z³

-

od 31 ton

1.600z³

b) trzy osie,
-

od 12 ton do mniej ni¿ 40 ton

1.700z³

-

od 40 ton

1.800z³

2) z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:
a) dwie osie,
-

od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton

1.400z³

-

od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton

1.500z³

-

od 25 ton do mniej ni¿ 31 ton

1.600z³

-

od 31 to

1.937,76z³

140z³

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

565z³

1.215z³

2.548,65z³

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 dzia³alnoci
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony

c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton

1.850z³

1.150z³

c) trzy osie,
-

od 12 ton do mniej ni¿ 38 ton

677z³

-

od 38 ton

943z³

2) z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:
a) jedna o,
-

od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton

144z³

-

od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton

320z³

-

od 25 ton

562z³

b) dwie osie,
-

od 12 ton do mniej ni¿ 28 ton

310z³

-

od 28 ton do mniej ni¿ 33 tony

850z³

-

od 33 tony do mniej ni¿ 38 ton

1.292z³

-

od 38 ton

1.700z³

c) trzy osie,
-

od 12 ton do mniej ni¿ 38 ton

-

od 38 ton

980z³
1.290z³

7. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
1) dla pojazdów posiadaj¹cych certyfikat EURO lub wyposa¿onych w katalizator albo instalacjê gazow¹ lub
elektryczn¹,
a) mniej ni¿ 30 miejsc

1.200z³
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1.500z³

2) dla pozosta³ych,
a) mniej ni¿ 30 miejsc

1.300z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.600z³

§2. 1. Warunkiem uiszczania podatku od rodków transportowych wed³ug stawek okrelonych dla pojazdów posiadaj¹cych certyfikat EURO (EKGONZ), lub wyposa¿onych
w katalizator, albo w instalacjê gazow¹, jest z³o¿enie przez
podatnika wraz deklaracj¹ DT-1 i za³¹cznikiem DT-1/A odpowiednich dokumentów powiadczaj¹cych, ¿e pojazd posiada
certyfikat EURO (EKGONZ) lub jest wyposa¿ony w katalizator
albo w instalacjê gazow¹.
2. Warunkiem uiszczania podatku od rodków transportowych wed³ug stawek okrelonych dla pojazdów wyposa¿onych w o (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznawanym za równowa¿ne jest z³o¿enie odpowiednich dokumentów powiadczaj¹cych, ¿e pojazd jest

Poz. 4858, 4859

wyposa¿ony w o jezdn¹ (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
S³upca.
§4. Traci moc uchwa³a Nr IX/69/2003 Rady Gminy S³upca
z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 205, poz. 4143).
§5. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2005 r.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
w S³upcy
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Marek Walczak

4859
UCHWA£A Nr XIX/139/2004 RADY GMINY S£UPCA
z dnia 8 grudnia 2004 r.
w sprawie wysokoci podatku lenego na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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.) i art. 4 ust. 5, art. 6
ust. 8, art. 7 ust. 3 ustawy dnia 30 padziernika 2002 r.
o podatku lenym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z pón. zm.)
w zwi¹zku z komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 20 padziernika 2004 r. w sprawie redniej
ceny sprzeda¿y drewna, obliczonej wed³ug redniej ceny
drewna uzyskanej przez nadlenictwo za pierwsze trzy kwarta³y 2004 r. (M. P. Nr 44 poz. 781) Rada Gminy S³upca uchwala
co nastêpuje:

3. Wysokoæ wynagrodzenia dla inkasentów okrela Rada
Gminy w odrêbnej uchwale.

§1. Obni¿a siê cenê sprzeda¿y drewna, stanowi¹c¹ podstawê do obliczenia podatku lenego na obszarze Gminy
S³upca, z ustalonej przez Prezesa GUS kwoty 120,40z³ za 1 m2
do kwoty 108,15z³ za 1 m2.

2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

§2. Zwalnia siê z podatku lenego grunty lene sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, o powierzchni poni¿ej 0,10 ha.
§3. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku lenego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Ustala siê inkasentów podatku lenego od osób fizycznych w osobach So³tysów.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
S³upca.
§5. Traci moc uchwa³a Nr IX/66/2003 r Rady Gminy S³upca z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoci podatku
lenego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr
205, poz. 4140).
§6. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2005 r.

3. Uchwa³a podlega ponadto podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie odpisów na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy w S³upcy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Marek Walczak
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UCHWA£A Nr XXXIV/400/2004 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci z tytu³u utworzenia nowych miejsc pracy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) i art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 9, poz. 84
z póniejszymi zmianami), uchwala siê co nastêpuje:
§1. W celu wspierania przedsiêbiorców tworz¹cych nowe
miejsca pracy, zwalnia siê z podatku od nieruchomoci na
okres od 1 roku do 2 lat  nieruchomoci lub ich czêci,
zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bêd¹ce
w posiadaniu podatników, na zasadach i warunkach okrelonych w Programie pomocy udzielanej przedsiêbiorcom ze
rodków publicznych z tytu³u utworzenia nowych miejsc
pracy, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2. Program obejmuje swym dzia³aniem przedsiêbiorców, którzy utworz¹ nowe miejsca pracy w przedsiêbiorstwach dzia³aj¹cych na terenie gminy Kórnik.

§3. Owiadczenie, o którym mowa w programie, stanowi
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kórnik.
§5. Traci moc Uchwa³a Nr XIII/182/2003 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie: zwolnieñ
z podatku od nieruchomoci z tytu³u utworzenia nowych
miejsc pracy.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku 2005 i 2006.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXXIV/400/2004
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 9 grudnia 2004 r.

PROGRAM POMOCY UDZIELANEJ PRZEDSIÊBIORCOM W GMINIE KÓRNIK
I.

Nazwa programu:

Program pomocy udzielanej przedsiêbiorcom ze rodków publicznych z tytu³u utworzenia nowych miejsc pracy.
II.

Podstawa prawna:

Uchwa³a Nr XXXIV/400/2004 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 9 grudnia 2004 roku.
III. Przeznaczenie pomocy:
Pomoc zawarta w niniejszym programie przeznaczona
bêdzie na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiêbiorstwach funkcjonuj¹cych na terenie gminy Kórnik. Przez nowe
miejsca pracy nale¿y rozumieæ przyrost netto miejsc pracy
w danym przedsiêbiorstwie w okrelonym przedziale czasu.
IV. Forma pomocy:
Zwolnienie z podatku od nieruchomoci.
V.

Warunki dopuszczalnoci:

Warunki uzyskania zwolnienia, o którym mowa w §1
uchwa³y:

1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci przedsiêbiorców,
którzy na dzieñ wejcia w ¿ycie uchwa³y wprowadzaj¹cej
niniejszy program zatrudniaj¹ do 10 pracowników na
umowê o pracê i w okresie 3 miesiêcy nastêpuj¹cych po
przyst¹pieniu do programu utworz¹ nowe miejsca pracy
dla:
a) co najmniej 2 osób - okres zwolnienia wynosi 1 rok,
b) co najmniej 4 osób - okres zwolnienia wynosi 2 lata.
Warunek uwa¿a siê za spe³niony, je¿eli nowozatrudnione
osoby wiadcz¹ pracê na podstawie umowy o pracê,
a osoby pracuj¹ce w niepe³nym wymiarze czasu pracy
liczone s¹ jako u³amki w danym przedsiêbiorstwie.
2. Udzia³ w³asny przedsiêbiorcy w nak³adach zwi¹zanych
z utworzeniem nowych miejsc pracy wynosi co najmniej
25%.
3. Zatrudnienie na nowo utworzonych miejscach pracy dotyczy osób, które nigdy nie mia³y pracy, osób bezrobotnych lub osób, które s¹ w okresie wypowiedzenia umowy
o pracê.
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4. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê za
spe³niony, jeli nast¹pi³ u przedsiêbiorcy wzrost liczby
zatrudnionych w stosunku do redniego poziomu zatrudnienia z okresu 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych nabycie uprawnieñ do zwolnienia.

ków okrelonych niniejszym programem, traci prawo do
zwolnienia za ca³y okres przez jaki z niego korzysta³. Ten
sam skutek nastêpuje, je¿eli podatnik korzystaj¹cy ze
zwolnienia nie przed³o¿y w terminie do 15 stycznia, udokumentowanych informacji, wymienionych w punkcie 9.

5. Aby skorzystaæ ze zwolnienia, o którym mowa w §1
ustawy wprowadzaj¹cej niniejszy program, przedsiêbiorca zobowi¹zany jest zatrudniæ osoby zameldowane na
sta³e w gminie Kórnik.

11. Podatnicy, o których mowa w pkt 10 dotycz¹cym warunków dopuszczalnoci, zobowi¹zani s¹ do zap³aty nale¿nego podatku wraz z odsetkami za zw³okê od zaleg³oci
podatkowych, liczonymi od dnia udzielenia zwolnienia.

6. Wysokoæ ulgi nie mo¿e przewy¿szaæ kosztów zatrudnienia nowych pracowników w okresie dwóch lat, na które
sk³adaj¹ siê koszty p³acy brutto powiêkszone o wszystkie
obowi¹zkowe p³atnoci zwi¹zane z ich zatrudnieniem.

12. Do czasu zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami, przedsiêbiorcy zobowi¹zanemu do jej zwrotu pomoc nie mo¿e byæ udzielona ponownie.

6a. Pomoc w ramach tego programu bêdzie udzielana pod
warunkiem, ¿e wartoæ pomocy na zatrudnienie dla jednego przedsiêbiorcy w okresie 3 kolejnych lat nie przekroczy kwoty 15 milionów euro.

VI. Koszty kwalifikuj¹ce siê do objêcia pomoc¹ publiczn¹
przewidzian¹ w programie:

7. W przypadku korzystania z pomocy z tytu³u utworzenia
nowych miejsc pracy, przedsiêbiorca nie mo¿e równoczenie korzystaæ z innych tytu³ów pomocy publicznej
w gminie Kórnik.
8. Nowoutworzone miejsca pracy bêd¹ zachowane co najmniej przez 5 lat od dnia udzielenia pomocy.
9. Aby skorzystaæ ze zwolnienia, o którym mowa w §1
uchwa³y wprowadzaj¹cej niniejszy program, przedsiêbiorca zobowi¹zany jest do przed³o¿enia:
a) do dnia 15 stycznia roku obowi¹zywania ulgi lub
w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie uchwa³y Nr
XXXIV/400/2004:
-

owiadczenia o przyst¹pieniu do niniejszej pomocy, stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr
XXXIV/400/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9
grudnia 2004 roku,

-

udokumentowanej informacji o stanie redniego
zatrudnienia w przedsiêbiorstwie w minionym roku,

-

wykaz planowanych kosztów p³acy brutto powiêkszonych o wszystkie dodatkowe p³atnoci zwi¹zane
z zatrudnieniem nowych pracowników;

b) do dnia 15 stycznia ka¿dego roku, poczynaj¹c od roku
nastêpnego po roku korzystania z ulgi przez okres
kolejnych 4 lat, udokumentowanej informacji o stanie
redniego zatrudnienia w przedsiêbiorstwie w minionym roku wraz z wykazem poniesionych kosztów p³acy
brutto powiêkszone o wszystkie dodatkowe p³atnoci
zwi¹zane z zatrudnieniem nowych pracowników.
W tym celu nale¿y przed³o¿yæ oryginalne dokumenty
potwierdzaj¹ce zap³atê wymienionych wiadczeñ.
a organ podatkowy, po zbadaniu przedstawionych dokumentów, ma obowi¹zek wydaæ powiadczenie korzystania
z ulgi (przyst¹pienia do programu). W celu skorzystania
z pomocy warunki z punktu a) i b) musz¹ byæ spe³nione
³¹cznie.
10. Podatnik, który przed³o¿y³ organowi udzielaj¹cemu zwolnienia nieprawdziwe informacje co do spe³nienia warun-

1. Na koszty kwalifikuj¹ce siê do objêcia pomoc¹, sk³adaj¹
siê:
a) koszty p³acy brutto nowozatrudnionych pracowników,
b) inne obowi¹zkowe p³atnoci zwi¹zane z zatrudnieniem
nowych pracowników.
VII. Warunki dopuszczalnoci pomocy eksportowej, operacyjnej, pomocy uzale¿nionej od wykorzystania towarów
krajowych uprzywilejowanych wzglêdem przywo¿onych oraz
pomocy udzielanej w transporcie, w sektorze budownictwa
okrêtowego i górnictwa wêgla:
Program nie przewiduje pomocy eksportowej, operacyjnej, pomocy uzale¿nionej od wykorzystania towarów krajowych uprzywilejowanych wzglêdem przywo¿onych oraz pomocy udzielanej w transporcie, w sektorze budownictwa
okrêtowego i górnictwa wêgla.
VIII. Wielkoæ rodków przewidzianych na udzielanie pomocy w ramach programu:
Zastosowanie zwolnienia spowoduje zmniejszenie wp³ywów do bud¿etu gminy Kórnik. Kwota zmniejszonych dochodów zale¿na bêdzie od liczby przedsiêbiorców, którzy przyst¹pi¹ do programu.
IX. Czas trwania programu:
Program obowi¹zuje od dnia wejcia w ¿ycie uchwa³y Nr
XXXIV/400/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9 grudnia
2004 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
X. Beneficjanci pomocy:
Adresatami pomocy s¹ przedsiêbiorcy, którzy utworz¹
nowe miejsca pracy w liczbie co najmniej 2.
XI. Organ udzielaj¹cy pomocy:
Organem udzielaj¹cym pomocy jest Rada Miejska w Kórniku jako organ stanowi¹cy oraz Burmistrz Gminy Kórnik jako
organ podatkowy.
XII. Kumulacja pomocy:
Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z inn¹ pomoc¹ publiczn¹, niezale¿nie od jej formy
i ród³a, udzielon¹ w odniesieniu do kosztów zatrudnienia
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kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ lub kosztów inwestycji,
w zwi¹zku z któr¹ tworzone s¹ nowe miejsca pracy i nie mo¿e
przekroczyæ 30% kosztów kwalifikowanych okrelonych w ust.
VI programu; w przypadku mikroprzedsiêbiorców, ma³ych

Poz. 4860

i rednich przedsiêbiorców maksymaln¹ intensywnoæ podwy¿sza siê o 15 punktów procentowych.
XIII. Zakres terytorialny:
Program obejmuje swoim dzia³aniem teren gminy Kórnik.
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UCHWA£A Nr XXXIV/401/2004 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci z tytu³u utworzenia nowych
miejsc pracy przez przedsiêbiorców zatrudniaj¹cych powy¿ej 10 pracowników
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) i art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 9, poz. 84
z póniejszymi zmianami), uchwala siê co nastêpuje:

§2. Program obejmuje swym dzia³aniem przedsiêbiorców
zatrudniaj¹cych powy¿ej 10 pracowników, którzy utworz¹
nowe miejsca pracy w przedsiêbiorstwach dzia³aj¹cych na
terenie gminy Kórnik.

§1. W celu wspierania przedsiêbiorców tworz¹cych nowe
miejsca pracy, zwalnia siê z podatku od nieruchomoci na
okres od 1 roku do 2 lat  nieruchomoci lub ich czêci,
zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bêd¹ce
w posiadaniu podatników, na zasadach i warunkach okrelonych w Programie pomocy udzielanej przedsiêbiorcom ze
rodków publicznych z tytu³u utworzenia nowych miejsc
pracy, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kórnik.

§3. Owiadczenie, o którym mowa w programie, stanowi
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku 2005 i 2006.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIV/401/2004
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 9 grudnia 2004 r.

PROGRAM POMOCY UDZIELANEJ PRZEDSIÊBIORCOM W GMINIE KÓRNIK
I.

Nazwa programu:

Program pomocy udzielanej przedsiêbiorcom zatrudniaj¹cym powy¿ej 10 pracowników, ze rodków publicznych
z tytu³u utworzenia nowych miejsc pracy.
II.

Podstawa prawna:

Uchwa³a Nr XXXIV/401/2004 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 9 grudnia 2004 roku.
III. Przeznaczenie pomocy:
Pomoc zawarta w niniejszym programie przeznaczona
bêdzie na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiêbiorstwach funkcjonuj¹cych na terenie gminy Kórnik, zatrudniaj¹cych powy¿ej 10 pracowników na umowê o pracê. Przez
nowe miejsca pracy nale¿y rozumieæ przyrost netto miejsc
pracy w danym przedsiêbiorstwie w okrelonym przedziale
czasu.
IV. Forma pomocy:
Zwolnienie z podatku od nieruchomoci.
V.

Warunki dopuszczalnoci:

Warunki uzyskania zwolnienia, o którym mowa w §1
uchwa³y:
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci przedsiêbiorców,
którzy na dzieñ wejcia w ¿ycie uchwa³y wprowadzaj¹cej
niniejszy program zatrudniaj¹ powy¿ej 10 pracowników
na umowê o pracê i w okresie 3 miesiêcy nastêpuj¹cych
po przyst¹pieniu do programu utworz¹ nowe miejsca
pracy. Przy czym jeli nast¹pi przyrost zatrudnienia netto:
a) co najmniej 20% - okres zwolnienia wynosi 1 rok,
b) co najmniej 40% - okres zwolnienia wynosi 2 lata.
Warunek uwa¿a siê za spe³niony, je¿eli nowozatrudnione
osoby wiadcz¹ pracê na podstawie umowy o pracê,
a osoby pracuj¹ce w niepe³nym wymiarze czasu pracy
liczone s¹ jako u³amki w danym przedsiêbiorstwie.
2. Udzia³ w³asny przedsiêbiorcy w nak³adach zwi¹zanych
z utworzeniem nowych miejsc pracy wynosi co najmniej
25%.
3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê za
spe³niony, jeli nast¹pi³ u przedsiêbiorcy wzrost netto
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miejsc pracy w stosunku do redniego poziomu zatrudnienia z ostatnich 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych nabycie uprawnieñ do zwolnienia.
4. Zatrudnienie na nowo utworzonych miejscach pracy dotyczy osób, które nigdy nie mia³y pracy, osób bezrobotnych lub osób, które s¹ w okresie wypowiedzenia umowy
o pracê.
4a. Aby skorzystaæ ze zwolnienia, o którym mowa w §1
ustawy wprowadzaj¹cej niniejszy program, przedsiêbiorca zobowi¹zany jest zatrudniæ osoby zameldowane na
sta³e w gminie Kórnik.
5. Wysokoæ ulgi nie mo¿e przewy¿szaæ kosztów zatrudnienia nowych pracowników w okresie dwóch lat, na które
sk³adaj¹ siê koszty p³acy brutto powiêkszone o wszystkie
obowi¹zkowe p³atnoci zwi¹zane z ich zatrudnieniem.
5a. Pomoc bêdzie udzielana pod warunkiem, ¿e jej wysokoæ
dla jednego przedsiêbiorcy w okresie 3 kolejnych lat
poprzedzaj¹cych dzieñ udzielenia pomocy nie przekroczy
kwoty 15 milionów euro.
6. W przypadku korzystania z pomocy z tytu³u utworzenia
nowych miejsc pracy, przedsiêbiorca nie mo¿e równoczenie korzystaæ z innych tytu³ów pomocy publicznej
w gminie Kórnik.
7. Nowoutworzone miejsca pracy bêd¹ zachowane co najmniej przez 5 lat od dnia udzielenia pomocy.
8. Aby skorzystaæ ze zwolnienia, o którym mowa w § 1
uchwa³y wprowadzaj¹cej niniejszy program, przedsiêbiorca zobowi¹zany jest do przed³o¿enia:
a) do dnia 15 stycznia roku obowi¹zywania ulgi lub
w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie uchwa³y Nr
XXXIV/401/2004:
-

owiadczenia o przyst¹pieniu do niniejszej pomocy, stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr
XXXIV/401/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9
grudnia 2004 roku,

-

udokumentowanej informacji o stanie redniego
zatrudnienia w przedsiêbiorstwie w minionym roku,

-

wykaz planowanych kosztów p³acy brutto powiêkszonych o wszystkie dodatkowe p³atnoci zwi¹zane
z zatrudnieniem nowych pracowników;

b) do dnia 15 stycznia ka¿dego roku, poczynaj¹c od roku
nastêpnego po roku korzystania z ulgi przez okres
kolejnych 4 lat, udokumentowanej informacji o stanie
redniego zatrudnienia w przedsiêbiorstwie w minionym roku wraz z wykazem poniesionych kosztów p³acy
brutto powiêkszonych o wszystkie dodatkowe p³atnoci zwi¹zane z zatrudnieniem nowych pracowników.
W tym celu nale¿y przed³o¿yæ oryginalne dokumenty
potwierdzaj¹ce zap³atê wymienionych wiadczeñ,
a organ podatkowy, po zbadaniu przedstawionych
dokumentów, ma obowi¹zek wydaæ powiadczenie
korzystania z ulgi (przyst¹pienia do programu).
W celu skorzystania z pomocy warunki z punktu a) i b)
musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.

Poz. 4861

9. Podatnik, który przed³o¿y³ organowi udzielaj¹cemu zwolnienia nieprawdziwe informacje co do spe³nienia warunków okrelonych niniejszym programem, traci prawo do
zwolnienia za ca³y okres przez jaki z niego korzysta³. Ten
sam skutek nastêpuje, je¿eli podatnik korzystaj¹cy ze
zwolnienia nie przed³o¿y w terminie do 15 stycznia, udokumentowanych informacji, wymienionych w punkcie 8.
10. Podatnicy, o których mowa w pkt 9 dotycz¹cym warunków
dopuszczalnoci, zobowi¹zani s¹ do zap³aty nale¿nego
podatku wraz z odsetkami za zw³okê od zaleg³oci podatkowych, liczonymi od dnia udzielenia zwolnienia.
11. Do czasu zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami, przedsiêbiorcy zobowi¹zanemu do jej zwrotu pomoc nie mo¿e byæ udzielona ponownie.
VI. Koszty kwalifikuj¹ce siê do objêcia pomoc¹ publiczn¹
przewidzian¹ w programie:
1. Na koszty kwalifikuj¹ce siê do objêcia pomoc¹, sk³adaj¹
siê:
a) koszty p³acy brutto nowozatrudnionych pracowników,
b) inne obowi¹zkowe p³atnoci zwi¹zane z zatrudnieniem
nowych pracowników.
VII. Warunki dopuszczalnoci pomocy eksportowej lub
operacyjnej:
Program nie przewiduje pomocy eksportowej ani operacyjnej.
VIIa. Warunki dopuszczalnoci pomocy w sektorach
wra¿liwych:
Program nie przewiduje pomocy dla przedsiêbiorców
prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ w sektorze budownictwa okrêtowego, górnictwa wêgla, hutnictwa ¿elaza i stali,
w³ókien syntetycznych, ¿eglugi morskiej, w sektorze transportu oraz pomocy uzale¿nionej od wykorzystania towarów
krajowych uprzywilejowanych wzglêdem przywo¿onych.
VIII. Wielkoæ rodków przewidzianych na udzielanie pomocy w ramach programu:
Zastosowanie zwolnienia spowoduje zmniejszenie wp³ywów do bud¿etu gminy Kórnik. Kwota zmniejszonych dochodów zale¿na bêdzie od liczby przedsiêbiorców, którzy przyst¹pi¹ do programu.
IX. Czas trwania programu:
Program obowi¹zuje od dnia wejcia w ¿ycie uchwa³y Nr
XXXIV/401/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9 grudnia
2004 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
X. Beneficjanci pomocy:
Adresatami pomocy s¹ przedsiêbiorcy, którzy utworz¹
nowe miejsca pracy w liczbie wskazanej w czêci V pkt1.
XI. Organ udzielaj¹cy pomocy:
Organem udzielaj¹cym pomocy jest Rada Miejska w Kórniku jako organ stanowi¹cy oraz Burmistrz Gminy Kórnik jako
organ podatkowy.
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XII. Kumulacja pomocy:
Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z inn¹ pomoc¹ publiczn¹, niezale¿nie od jej formy i
ród³a, udzielana w odniesieniu do kosztów zatrudnienia
kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ lub kosztów inwestycji,

Poz. 4861

w zwi¹zku z któr¹ tworzone s¹ nowe miejsca pracy i nie mo¿e
przekroczyæ maksymalnej intensywnoci w wysokoci 30%
kosztów kwalifikowanych okrelonych w ust. VI programu.
XIII. Zakres terytorialny:
Program obejmuje swoim dzia³aniem teren gminy Kórnik.
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4862
UCHWA£A Nr XXXIV/402/2004 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci z tytu³u nowych inwestycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) i art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 9, poz. 84
z póniejszymi zmianami), uchwala siê co nastêpuje:
§1. W celu wspierania przedsiêbiorców dokonuj¹cych nowych inwestycji, zwalnia siê z podatku od nieruchomoci na
okres od 1 roku do 3 lat  nieruchomoci lub ich czêci,
zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bêd¹ce
w posiadaniu podatników, na zasadach i warunkach okrelonych w Programie pomocy udzielanej przedsiêbiorcom ze
rodków publicznych z tytu³u nowych inwestycji, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

inwestycji dokonywanych od dnia wejcia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y.
§3. Owiadczenie, o którym mowa w programie, stanowi
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kórnik.
§5. Traci moc Uchwa³a Nr XIII/183/2003 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie: zwolnieñ
z podatku od nieruchomoci z tytu³u nowych inwestycji.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku 2005 i 2006.

§2. Program obejmuje swym dzia³aniem przedsiêbiorców
inwestuj¹cych na terenie gminy Kórnik i ma zastosowanie do
inwestycji oddanych do u¿ytku w nieprzekraczalnym okresie
12 miesiêcy poprzedzaj¹cych wejcie w ¿ycie uchwa³y oraz do

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIV/402 /2004
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 9 grudnia 2004 r.

PROGRAM POMOCY UDZIELANEJ PRZEDSIÊBIORCOM W GMINIE KÓRNIK
I.

Nazwa programu:

Program pomocy udzielanej przedsiêbiorcom ze rodków
publicznych z tytu³u nowych inwestycji.
II.

Podstawa prawna:

Uchwa³a Nr XXXIV/402/2004 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 9 grudnia 2004 roku.
III. Przeznaczenie pomocy:
Pomoc zawarta w niniejszym programie przeznaczona
bêdzie na wspieranie nowych inwestycji na terenie gminy
Kórnik. Przez nowe inwestycje nale¿y rozumieæ budowê nowych lub rozbudowê dzia³aj¹cych przedsiêbiorstw na terenie
gminy Kórnik, z jednoczesnym wykluczeniem mo¿liwoci
udzielania pomocy na inwestycje odtworzeniowe.
IV. Forma pomocy:
Zwolnienie z podatku od nieruchomoci.

V.

Warunki dopuszczalnoci:

Warunki uzyskania zwolnienia, o którym mowa w §1
uchwa³y:
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci mikro, ma³ych
i rednich przedsiêbiorców, którzy ponios¹ nak³ady na
budowê, rozbudowê lub nabycie przedsiêbiorstwa
w wysokoci:
a) nie mniejszej ni¿ 20 tys. euro do 500 tys. euro  1 rok,
b) powy¿ej 500 tys. euro do 3 mln euro 

2 lata,

c) powy¿ej 3 mln euro do 50 mln euro 

3 lata.

2. Udzia³ w³asny przedsiêbiorcy w nak³adach zwi¹zanych
z now¹ inwestycj¹ wynosi co najmniej 25%. Przy czym
przez udzia³ w³asny nale¿y rozumieæ rodki, które nie
zosta³y uzyskane przez przedsiêbiorcê w zwi¹zku z udzielon¹ pomoc¹ publiczn¹, w szczególnoci w formie: kredytów preferencyjnych, dop³at do oprocentowania kredytów
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preferencyjnych, gwarancji i porêczeñ na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.
3. Przyrost zatrudnienia netto w ci¹gu dwóch miesiêcy po
zakoñczeniu inwestycji, wyniós³ co najmniej 10%.
4. Co najmniej 25% przyrostu zatrudnienia, o którym mowa
w punkcie 3, obejmuje osoby zameldowane na sta³e lub
czasowo w gminie Kórnik.
5. Warunkiem uzyskania pomocy w oparciu o niniejszy
program jest prowadzenie dzia³alnoci zwi¹zanej z dan¹
inwestycj¹ przez co najmniej 5 lat od dnia zakoñczenia
inwestycji.

10. W przypadku rozbudowy lub inwestycji polegaj¹cej na
zakupie przedsiêbiorstwa, zwolnione z podatku od nieruchomoci s¹ tylko grunty, budynki, budowle lub ich czêci
zajmowane na cele dzia³alnoci gospodarczej, powsta³e
w wyniku lub zwi¹zane z t¹ inwestycj¹.
11. Podatnik, który przed³o¿y³ organowi udzielaj¹cemu zwolnienia nieprawdziwe informacje co do spe³nienia warunków okrelonych niniejszym programem, traci prawo do
zwolnienia za ca³y okres przez jaki z niego korzysta³. Ten
sam skutek nastêpuje, je¿eli podatnik korzystaj¹cy ze
zwolnienia nie przed³o¿y w terminie do 15 stycznia udokumentowanej informacji wymienionej w punkcie 8b.

6. W przypadku realizowania inwestycji przy udziale podmiotu finansuj¹cego, bêd¹cego w³acicielem nieruchomoci
oddanej do u¿ytkowania na podstawie umów najmu,
dzier¿awy lub leasingu innemu przedsiêbiorcy, warunek
wielkoci nak³adów inwestycyjnych (pkt 1) dotyczy
podmiotu finansuj¹cego, a warunek dotycz¹cy wielkoci
zatrudnienia (pkt 3 i 4) odnosi siê do przedsiêbiorcy
korzystaj¹cego z nieruchomoci, je¿eli ciê¿ar podatku na
podstawie wy¿ej wymienionych umów zosta³ przeniesiony na tego przedsiêbiorcê.

12. Podatnicy, o których mowa w pkt 11 dotycz¹cym warunków dopuszczalnoci, zobowi¹zani s¹ do zap³aty nale¿nego podatku wraz z odsetkami za zw³okê od zaleg³oci
podatkowych, liczonymi od dnia udzielenia zwolnienia.

7. Zwolnienie w podatku od nieruchomoci na zasadach
okrelonych w pkt 1 i 6 przys³uguje te¿ przedsiêbiorcom,
którzy oddali do u¿ytkowania inwestycje polegaj¹ce na
budowie nowych zak³adów lub rozbudowie istniej¹cych
zak³adów, nabyciu przedsiêbiorstw lub utworzeniu nowych miejsc pracy  w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych wejcie w ¿ycie uchwa³y.

1. Na koszty kwalifikuj¹ce siê do objêcia pomoc¹, sk³adaj¹
siê:

8. Aby skorzystaæ ze zwolnienia, o którym mowa w §1
uchwa³y wprowadzaj¹cej niniejszy program, przedsiêbiorca zobowi¹zany jest do przed³o¿enia:
a) do dnia 15 stycznia roku obowi¹zywania ulgi lub
w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie uchwa³y Nr
XXXIV/402/2004:
-

owiadczenia o przyst¹pieniu do niniejszej pomocy, stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr
XXXIV/402/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9
grudnia 2004 roku,

-

udokumentowanej informacji:

-

o poniesionych nak³adach inwestycyjnych (wraz
z rachunkami),

-

o zatrudnieniu spe³niaj¹cym wymogi punktów 3
i 4;

b) do dnia 15 stycznia ka¿dego roku, poczynaj¹c od roku
nastêpnego po roku korzystania z ulgi, przez okres
kolejnych 4 lat, udokumentowanej informacji o zatrudnieniu spe³niaj¹cym wymogi punktu 5; a organ podatkowy, po zbadaniu przedstawionych dokumentów, ma
obowi¹zek wydaæ powiadczenie korzystania z ulgi
(przyst¹pienia do programu).
9. W przypadku korzystania z pomocy z tytu³u nowych
inwestycji, przedsiêbiorca nie mo¿e równoczenie korzystaæ z innych tytu³ów pomocy publicznej w gminie Kórnik.

13. Do czasu zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami, przedsiêbiorcy zobowi¹zanemu do jej zwrotu pomoc nie mo¿e byæ udzielona ponownie.
VI. Koszty kwalifikuj¹ce siê do objêcia pomoc¹ publiczn¹
przewidzian¹ w programie:

a) cena nabycia gruntu,
b) nak³ady na budowle i budynki,
c) nak³ady na wyposa¿enie obiektów w rodki trwa³e
zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
w tym w szczególnoci w:
-

maszyny i urz¹dzenia,

-

narzêdzia, przyrz¹dy i aparatura,

-

wyposa¿enie techniczne do prac biurowych,

-

infrastruktura techniczna.

VII. Warunki dopuszczalnoci pomocy eksportowej, operacyjnej, w stosunku do podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami
wymienionymi w Za³¹czniku nr I do Traktatu Ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (Dz.Urz. WE L 325, z 24 grudnia
2002 roku) oraz w sektorze hutnictwa ¿elaza i stali, w³ókien
syntetycznych, górnictwa wêgla oraz rybo³ówstwa. Program
nie przewiduje pomocy eksportowej, operacyjnej, pomocy
w stosunku do podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami wymienionymi w Za³¹czniku nr I do Traktatu Ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (Dz.Urz. WE L 325, z 24 grudnia 2002 roku)
oraz w sektorze hutnictwa ¿elaza i stali, w³ókien syntetycznych, górnictwa wêgla oraz rybo³ówstwa.
VIII. Wielkoæ rodków przewidzianych na udzielanie pomocy w ramach programu:
Zastosowanie zwolnienia spowoduje zmniejszenie wp³ywów do bud¿etu gminy Kórnik. Kwota zmniejszonych dochodów zale¿na bêdzie od liczby przedsiêbiorców, którzy przyst¹pi¹ do programu.
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IX. Czas trwania programu:
Program obowi¹zuje od dnia wejcia w ¿ycie uchwa³y Nr
XXXIV/402/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9 grudnia
2004 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
X. Beneficjanci pomocy:
Adresatami pomocy s¹ przedsiêbiorcy, którzy ponios¹
nak³ady na budowê, rozbudowê lub nabycie przedsiêbiorstwa.
XI. Organ udzielaj¹cy pomocy:
Organem udzielaj¹cym pomocy jest Rada Miejska w Kórniku jako organ stanowi¹cy oraz Burmistrz Gminy Kórnik jako
organ podatkowy.

Poz. 4862

XII. Kumulacja pomocy:
Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z inn¹ pomoc¹ publiczn¹, niezale¿nie od jej formy
i ród³a, udzielon¹ w odniesieniu do kosztów inwestycji
kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ lub kosztów zatrudnienia zwi¹zanego z t¹ inwestycj¹ i nie mo¿e przekroczyæ 30%
kosztów kwalifikowanych okrelonych w ust. VI programu; w
przypadku mikroprzedsiêbiorców, ma³ych i rednich przedsiêbiorstw maksymaln¹ intensywnoæ podwy¿sza siê o 15
punktów procentowych.
XIII. Zakres terytorialny:
Program obejmuje swoim dzia³anie teren gminy Kórnik.
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4863
UCHWA£A Nr 214/XXI/04 RADY MIEJSKIEJ GMINY LESIN
z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska Gminy
lesin uchwala nastêpuj¹ce stawki w podatku od nieruchomoci:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci na 2005 rok w wysokoci:
1. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych
lub ich czêci
0,47 z³.
2. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
17,12 z³.
3. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,34
z³.

po³o¿onych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowê rekreacyjn¹
lub letniskow¹
5,98 z³.
7. Od budowli - 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3  7
8. Od gruntów:
1) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,65 z³.
2) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,51 z³.
3) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego:
a) od 1 m2 powierzchni za wyj¹tkiem dzia³alnoci
rolniczej
0,32 z³.
b) od 1 m2 powierzchni nie sklasyfikowanych a wykorzystywanych rolniczo
0,05 z³.

4. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
3,59 z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy lesin.

5. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków
lub ich czêci w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
5,29 z³.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku nale¿nego na
2005 rok.

6. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
wykorzystywanych na cele rekreacyjne lub letniskowe,

Przewodnicz¹cy Rady
() S³awomir Królak
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Poz. 4864

4864
UCHWA£A Nr 215/XXI/04 RADY MIEJSKIEJ GMINY LESIN
z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr
9, poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska
Gminy lesin uchwala nastêpuj¹ce zwolnienia w podatku od
nieruchomoci.
§1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ ca³kowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub posiadaj¹cych wa¿ne orzeczenie lekarskie
wydane przed 1997 r. stwierdzaj¹ce inwalidztwo I grupy
za wyj¹tkiem:
a) czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
b) budynków lub ich czêci wykorzystywanych na cele
rekreacyjne lub letniskowe.
2. grunty, budynki lub ich czêci oraz budowle wykorzystywane do wykonywania zadañ o charakterze u¿ytecznoci
publicznej, których celem jest bie¿¹ce i nieprzerwane
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnoci w drodze wiadczeñ us³ug powszechnie dostêpnych z wyj¹tkiem gruntów,
budynków i ich czêci oraz budowli zwi¹zanych z prowadzeniem sk³adowisk odpadów oraz segregowaniem odpadów, us³ug telekomunikacyjnych, radiotelefonicznych,
teleinformatycznych i dostarczania energii.
2. budynki i grunty zajête na potrzeby w zakresie opieki
spo³ecznej za wyj¹tkiem czêci budynków wynajmowanych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej i budynków lub ich czêci wykorzystywanych na cele rekreacyjne
lub letniskowe.

3. budynki i grunty zajête na dzia³alnoæ statutow¹ w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej, bezpieczeñstwa publicznego dzia³alnoci kulturalnej oraz kultury fizycznej i sportu
za wyj¹tkiem tych czêci budynków i gruntów, które s¹
wykorzystywane na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
5. budynki mieszkalne gospodarstw rolnych, gdzie jedynym
ród³em utrzymania jest gospodarstwo rolne, za wyj¹tkiem czêci wykorzystywanych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej oraz oddanych do u¿ywania na inne cele.
6. budynki i grunty osób otrzymuj¹cych z Urzêdu Miasta
i Gminy w lesinie zasi³ki sta³e oraz emerytów i rencistów,
którzy ukoñczyli 75 rok ¿ycia na dzieñ stycznia danego
roku podatkowego za wyj¹tkiem:
a) czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
b) budynków lub ich czêci wykorzystywanych na cele
rekreacyjne lub letniskowe,
c) czêci mieszkalnych i gospodarczych zajmowanych
przez inne osoby nie bêd¹ce na utrzymaniu emeryta,
rencisty lub osoby otrzymuj¹cej zasi³ek.
§2. Traci moc uchwa³a Nr 133/XI/03 Rady Miejskiej Gminy
lesin z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie zwolnieñ
w podatku od nieruchomoci.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy lesin.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
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4865
UCHWA£A Nr 216/XXI/04 RADY MIEJSKIEJ GMINY LESIN
z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie obni¿enia podanych przez GUS rednich cen skupu ¿yta za pierwsze trzy kwarta³y
2004 roku przyjmowanych jako podstawê obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984
roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2003 r. Nr 94, poz. 431, zm.
z 19.01.1994 Dz.U. Nr 1, poz. 3, z 01.01.1997 r. Dz.U. z 1996
r. Nr 91, poz. 409, z 15.05.1997 r. Dz.U. Nr 43, poz.
272, z 01.01.1998 r Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926,
z 05.09.1998 r. Dz.U. Nr 108, poz. 681, z 22.08.2001 r. Dz.U. Nr
81, poz. 875, z 30.11.2002 r. Dz.U. Nr 200, poz. 1680,
z 01.01.2003 Dz.U. Nr 110, poz. 1039, z 17.11.2003 r. Dz.U. Nr
162, poz. 1568), Rada Miejska Gminy lesin uchwala, co
nastêpuje:

rok 2005 na obszarze gminy lesin z kwoty 37,67 z³ na kwotê
28,00 z³ za 1 q.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy lesin.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() S³awomir Królak

§1. Obni¿a siê redni¹ krajow¹ cenê skupu ¿yta podan¹
przez GUS jako podstawê do obliczenia podatku rolnego na

4866
UCHWA£A Nr 217/XXI/04 RADY MIEJSKIEJ GMINY LESIN
z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683, zm. Dz. U. z 2003 r. 110, poz.
1039, Dz. U. Nr 203, poz. 1966, Dz. U. Nr 200, poz. 1953, zm.
wyn. z M. P. z 2003 r. Nr 51, poz. 804, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr
96, poz. 874, Dz. U. Nr 188, poz. 1840, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 880, Dz. U. Nr 92, poz. 884, Dz. U. Nr 96, poz. 959,
Dz. U. Nr 123, poz. 1291), Rada Miejska Gminy lesin uchwala, co nastêpuje:

§4. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów
w drodze inkasa.

§1. 1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 20,00 z³ od ka¿dego psa za wyj¹tkiem ust. 2.

§5. Podatek mo¿e byæ wp³acony w kasie lub na konto
Urzêdu Miasta i Gminy w lesinie.

2. Dla rencistów i emerytów prowadz¹cych samodzielne
gospodarstwo domowe ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wysokoci 10,00 z³ od pierwszego psa.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy lesin.

§2. Podatek pobiera siê w po³owie stawki je¿eli osoba
wesz³a w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§3. Podatek od posiadania psów p³atny jest bez wezwania
w terminie do dnia 15 maja ka¿dego roku.

2. Inkasentem ustala siê: na terenie wsi so³tysa,
a w miecie Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla.
3. Wynagrodzenie dla inkasenta ustala siê w wysokoci
20% od zainkasowanych kwot.
4. Termin p³atnoci ustala siê na dzieñ nastêpny po
ostatnim dniu dekady koñca miesi¹ca.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
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UCHWA£A Nr 218/XXI/04 RADY MIEJSKIEJ GMINY LESIN
z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia op³aty targowej
Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 z póniejszymi zmianami), Rada Miejska Gminy
lesin uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej na terenie
Gminy lesin od sprzeda¿y na placu o powierzchni:
1) do 1

m2

2) pow. 1

-

m2

3,00 z³
do 5

m2

-

3) pow. 5 m2 do 10 m2 -

10,00 z³
15,00 z³

§2. 1. Pobór op³aty nastêpuje przez inkasentów ka¿dego
dnia na targowiskach lub innych miejscach, gdzie prowadzi
siê handel.

2. Inkasentów op³aty wyznacza Burmistrz Miasta i Gminy
lesin.
§3. Traci moc uchwa³a Nr 146/XII/03 Rady Miejskiej Gminy
lesin z dnia 29.12.2003 r. roku w sprawie ustalenia op³aty
targowej na 2004 rok.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy lesin.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() S³awomir Królak
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