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4540
UCHWA£A Nr XIII/73/07 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawê obliczania podatku rolnego
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 i art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Miejska
w Lwówku uchwala, co nastêpuje:
§1. redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2007 r. okrelon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2007 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2007 r. (M. P. Nr 44, poz. 520) obni¿a siê do
celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 58,29 z³ za 1 q do
kwoty 36,00 z³ za 1 q.

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.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.

§2. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lwówku
() Tadeusz Kachel

4541
UCHWA£A Nr XIII/74/07 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust.
4 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:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych

1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanych do 31 grudnia 2003 r.:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 427 z³

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

673 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton -

942 z³

