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4557
UCHWA£A Nr XVIII/125/2007 RADY MIEJSKIEJ W ROGONIE
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) i 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, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747) Rada Miejska
w Rogonie uchwala, co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta jako podstawê
obliczenia podatku rolnego w 2008 r. do kwoty 30,00 z³ za 1
kwintal.
§2. Traci moc uchwa³a Nr II/12/2006 Rady Miejskiej w
Rogonie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obni¿enia
redniej ceny skupu ¿yta do celów podatku rolnego.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Rogona.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zdzis³aw Hinz

4558
UCHWA£A Nr XVIII/126/2007 RADY MIEJSKIEJ W ROGONIE
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty targowej i sposobu jej poboru na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr
220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach

lokalnych (M. P. Nr 47 poz. 557) Rada Miejska w Rogonie
uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê dzienne stawki op³aty targowej pobieranej
od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych
sprzeda¿y na targowiskach na terenie miasta i gminy Rogono w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) przy sprzeda¿y produktów rolnych z:
a) wozu konnego b) ci¹gnika, przyczepy, samochodu i stoiska 2) przy sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych z:

7,00 z³
13,00 z³
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a) stoiska -

17,00 z³

b) stoiska pod wiat¹ -

17,00 z³

c) samochodu osobowego -

17,00 z³

d) samochodu dostawczego -

18,00 z³

e) samochodu ciê¿arowego -

23,00 z³

2. Prowadz¹cy targowisko Klub sportowy We³na zainkasowan¹ op³atê targow¹ odprowadza na konto bud¿etu
gminy.
3. Ustala siê wysokoæ wynagrodzenia za inkaso dla
prowadz¹cego w wysokoci 80% zainkasowanych op³at targowych.
§4. Termin p³atnoci op³aty targowej to dzieñ sprzeda¿y
na targowiskach.

3) przy sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych z:
a) stoiska -

18,00 z³

b) stoiska pod wiat¹ -

18,00 z³

c) samochodu osobowego -

18,00 z³

d) samochodu dostawczego -

23,00 z³

e) samochodu ciê¿arowego -

30,00 z³

4) przy sprzeda¿y obnonej z rêki, kosza, wiadra itp. - 4,00 z³
§2. Za stoisko uwa¿a siê stanowisko do handlowania o
szerokoci do 3 metrów.

§5. Traci moc uchwa³a Nr II/10/2006 Rady Miejskiej w
Rogonie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie okrelenia
dziennych stawek op³aty targowej i sposobu jej poboru.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Rogona.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zdzis³aw Hinz

§3. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.

4559
UCHWA£A Nr XVIII/127/2007 RADY MIEJSKIEJ W ROGONIE
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia stawek i wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr121, poz. 844, Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847) oraz na podstawie obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr
47 poz. 557) Rada Miejska w Rogonie uchwala, co nastêpuje:

§1. Okrela siê nastêpuj¹ce roczne stawki w podatku od
nieruchomoci:
1. od budynków lub ich czêci:
1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0,45 z³
2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 15,20 z³
3) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 8,86 z³

