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4537
UCHWA£A Nr XII/74/2007 RADY GMINY PÊPOWO
z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008
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.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pón. zmianami) Rada Gminy
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 w sprawie

redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 r. (Mon. Pol. z 23 padziernika 2007 r. Nr 77, poz.
831) z kwoty 58,29 z³ za 1 q do kwoty 36 z³ za 1 q.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Kazimierz Zaremba

4538
UCHWA£A Nr XIII/71/07 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci na 2008 r.
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.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.) Rada Miejska w Lwówku uchwala, co nastêpuje:

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,16 z³ od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - 0,59 z³ od l m2 powierzchni u¿ytkowej,

§1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku
od nieruchomoci obowi¹zuj¹cych na terenie gminy Lwówek
w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,62 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - 3,74 z³ od 1 ha powierzchni,

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 16,61 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,86 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,84 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 4,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lwówku
() Tadeusz Kachel

3) od budowli - 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci od
osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Inkasentami podatku we wsiach s¹ so³tysi, a w miecie
podatek nale¿y wp³acaæ na rachunek bankowy Urzêdu Miasta
i Gminy Lwówek.
3. Uchwa³a Nr VIII/44/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia
30 maja 2007 r. w sprawie zarz¹dzenia poboru podatku
rolnego, lenego i od nieruchomoci od osób fizycznych
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso wskazuje inkasentów oraz
okrela wysokoæ wynagrodzenia za inkaso.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

Poz. 4538, 4539

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

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej
 dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym
Unii Europejskiej  wydanie specjalne.

4539
UCHWA£A Nr XIII/72/07 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 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 zm.) Rada Miejska
w Lwówku uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) grunty, budowle i budynki lub ich czêci zajête na realizacjê zadañ z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej,
2) grunty, budowle i budynki lub ich czêci zajête na potrzeby
spo³eczno - kulturalne, sportowe i sportowo - rekreacyjne,

3) grunty, budowle i budynki lub ich czêci bezporednio
zwi¹zane z procesem poboru, uzdatniania i dostarczania
wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem cieków.
2. Zwolnienia okrelone w ust. 1 nie obejmuj¹ gruntów,
budowli i budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lwówku
() Tadeusz Kachel

