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b) od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,74 z³.
c) od gruntów pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2
powierzchni 0,15 z³.
2) od budynków lub ich czêci
a) mieszkalnych od 1

m2

powierzchni u¿ytkowej - 0,55 z³.

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 17,00 z³.
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 8,10 z³.

Poz. 4535, 4536

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego oraz organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 5,66 z³.
3) od budowli 2% - ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.
§2. Traci moc Uchwa³a Nr XXX/225/2005 Rady Miejskiej
Rydzyny z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie: okrelenia
stawek w podatku od nieruchomoci.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§4. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od opublikowania z moc¹ od dnia 1 stycznia
2008 roku.

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 3,84 z³.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rydzyny
() Stefan Szmania

4536
UCHWA£A Nr XV/91/2007 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie podatku rolnego

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 136 poz. 969
ze zmianami) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z
2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Rydzyny
uchwala, co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2007 roku w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2007 roku (Monitor Polski z 2007 r., Nr 77, poz. 831)
z kwoty 58,29 z³ za 1q do kwoty 51,00 z³ za 1q.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§3. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od opublikowania z moc¹ od dnia 1 stycznia
2008 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rydzyny
() Stefan Szmania

