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4417
UCHWA£A Nr X/50/2007 RADY GMINY RYCHTAL
z dnia 15 listopada 2007 roku.
w sprawie ustalenia op³aty targowej
Na podstawie art. 18 , ust. 2, pkt 8 , ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz.U. Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 15 ust. 1, art.
19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§2. Pobór op³aty nastêpuje w drodze inkasa przez Urzêdu
Gminy w Rychtalu.

§1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób
fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y na
targowiskach w nastêpuj¹cych wysokociach:

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2008 roku.

§3. Traci moc Uchwa³a Nr II/8/2002 z dnia 9 grudnia 2002
roku w sprawie ustalenia op³aty targowej.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rychtal.

1) od sprzeda¿y p³odów rolnych w³asnej produkcji - 5,00 z³

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Rychtalu
() Adam Bakalarz

2) od sprzeda¿y pozosta³ych towarów - 10,00 z³

4418
UCHWA£A Nr X/51/2007 RADY GMINY RYCHTAL
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie op³aty od posiadania psów
Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) w
zwi¹zku z art. 1 pkt 14 i pkt 15 ustawy z dnia 7 grudnia 2006
r. o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 249, poz. 1828)
oraz art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³oszeniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z
2007 r. Nr 68, poz. 449)
§1. 1. Wprowadza siê na terenie gminy op³atê od posiadania psa.

2. Ustala siê roczn¹ stawkê op³aty od posiadania psów w
kwocie 20 z³ od jednego psa.
§2. Op³atê pobiera siê w po³owie jego wysokoci ustalonej w §1, je¿eli osoba fizyczna wesz³a w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§3. Op³ata p³atna jest bez wezwania do 15 wrzenia
ka¿dego roku podatkowego lub w ci¹gu 14 dni od dnia
posiadania psa.
§4. Zarz¹dza siê pobór op³at od posiadania psów w
drodze inkasa i wyznacza siê so³tysów poszczególnych wsi w
celu poboru op³at. Ustala siê wynagrodzenie w wysokoci
5.00 z³ od jednego psa , za którego zosta³a pobrana op³ata.
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§5. Traci moc uchwa³a nr II/6/2002 z dnia 9 grudnia 2002
roku w sprawie podatku od posiadania psów.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rychtal.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Rychtalu
() Adam Bakalarz

4419
UCHWA£A Nr X/52/2007 RADY GMINY RYCHTAL
z dnia 15 listopada 2007 roku.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej za
podstawê obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy, na 2008 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2 , pkt 8, ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst
jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 136, poz. 969 z pón. zm.) Rada
Gminy Rychtal uchwala, co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê na obszarze Gminy Rychtal redni¹ cenê
skupu ¿yta za pierwsze trzy kwarta³y 2007 r. ustalon¹ na
podstawie komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, og³oszonego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczpospolitej
Polskiej Monitor Polski nr 77 z dnia 23.10.2007 r. pod poz.

831 do kwoty 45,00 z³ za 1 q dla potrzeb obliczenia podatku
rolnego na 2008 rok.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rychtal.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Rychtalu
() Adam Bakalarz

