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4420
UCHWA£A Nr X/54/2007 RADY GMINY RYCHTAL
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci, budowle oraz grunty zajête na:
1) dzia³alnoæ charytatywn¹,

6) urz¹dzenia, budynki i budowle zwi¹zane z zaopatrzeniem
wsi w wodê,
7) urz¹dzenia, budynki i budowle zwi¹zane z odprowadzaniem i oczyszczaniem cieków.
§2. Traci moc uchwa³a Nr II/8/2006 Rady Gminy Rychtal
z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnieñ i ulg podatkowych.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rychtal.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2008 roku.

2) dzia³alnoæ kulturaln¹,
3) dzia³alnoæ sportow¹ i rekreacyjn¹,
4) dzia³alnoæ spo³eczno-polityczn¹,

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Rychtal
() Adam Bakalarz

5) budynki przeznaczone na cele ochrony przeciwpo¿arowej
za wyj¹tkiem: powierzchni przeznaczonych na dzia³alnoæ
gospodarcz¹ oraz mieszkaln¹,

4421
UCHWA£A Nr XII/56/07 RADY GMINY BRODNICA
dnia 20 listopada 2007 roku
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie Gminy Brodnica na 2008 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
roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 5 ust. 1, art.
7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 121,
poz. 844 ze zm.) w zwi¹zku z Obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie wysokoci
górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M. P. Nr 47, poz. 557), Rada Gminy Brodnica uchwala, co
nastêpuje:

§1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
nieruchomoci na terenie Gminy Brodnica:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci - 0,53 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej - 17,24 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

