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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XIII/74/07
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 20 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY
/



 










































 
















































































































 



4542
UCHWA£A Nr XIII/75/07 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie op³aty od posiadania psów 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. 18a i art. 19 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.) zarz¹dza siê
co nastêpuje:

5) zarz¹dza pobór op³aty od posiadania psów w drodze
inkasa, okrela inkasentów, terminy p³atnoci dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§2. Stawkê roczn¹ op³aty od posiadania psów ustala siê
w wysokoci 10 z³ od jednego psa.
§3. Od op³aty od posiadania psów zwalnia siê:

§1. Uchwa³¹ niniejsz¹ Rada Miejska w Lwówku:
1) wprowadza na terenie gminy op³atê od posiadania psów;
2) okrela wysokoæ stawki op³aty od posiadania psów;
3) wprowadza inne ni¿ wymienione w ustawie zwolnienia
przedmiotowe od op³aty od posiadania psów;
4) okrela zasady ustalania i poboru oraz terminy p³atnoci
op³aty od posiadania psów;

1) posiadanie szczeni¹t do 3 miesi¹ca ¿ycia;
2) posiadanie psów wziêtych ze schroniska dla bezdomnych
zwierz¹t, przez pierwsze 12 miesiêcy od dnia zabrania psa.
§4. 1. Op³ata od posiadania psów p³atna jest bez wezwania
do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowi¹zku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14
dni od dnia powstania tego obowi¹zku. W przypadku powstania lub wyganiêcia obowi¹zku uiszczenia op³aty w ci¹gu roku
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podatkowego, stawkê roczn¹ zmniejsza siê proporcjonalnie
do liczby miesiêcy, w których nie istnia³ obowi¹zek jej zap³aty.
2. Obowi¹zek uiszczenia op³aty powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³y okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku i
wygasa z up³ywem miesi¹ca, w którym usta³y okolicznoci
uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
§5. 1. Wp³aty op³aty mo¿na dokonywaæ bezporednio na
rachunek bankowy Urzêdu Miasta i Gminy Lwówek.
2. Pobór op³aty mo¿e odbywaæ siê równie¿ w drodze
inkasa. Inkasentami op³aty na wsiach s¹ so³tysi wsi gminy
Lwówek.
§6. Pobrane w danym miesi¹cu op³aty powinny byæ przez
inkasenta wp³acone na rachunek bankowy Urzêdu Miasta i
Gminy Lwówek do 3 dnia miesi¹ca nastêpnego.
§7. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso op³aty od posiadania psów w wysokoci 10% kwoty zainkasowanej i wp³aconej w terminie organowi podatkowemu.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§9. 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
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.

4543
UCHWALA Nr XI/64/07 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta za 1 q przyjmowanej
jako podstawa do naliczenia podatku rolnego za 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
r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 i ust.
9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê na terenia miasta i Gminy Pogorzela redni¹ cenê skupu ¿yta za 1 kwintal przyjmowana jako podstawê
do naliczania podatku rolnego na 2008 rok z kwoty 58,29 z³
za 1 q do kwoty 45,00 z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Pogorzeli.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz Sierszulski

