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4564
UCHWA£A Nr XVI/107/07 RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 26 listopada 2007 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r.: Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974) oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006
Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; Nr 245. poz. 1775; Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy Dopiewo uchwala,
co nastêpuje:

nego z dnia 17 padziernika 2007 r. w sprawie redniej ceny
skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 r. (M.P.
z dnia 23 padziernika 2007 r. Nr 77, poz. 831), przyjmowan¹
jako podstawê obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Dopiewo w 2008 r., do kwoty 3 8,00 z³ za 1 q.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc uchwa³a Nr LX/486/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 padziernika 2006 r. w sprawie obni¿enia
redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2007 r.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, nie wczeniej
jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2008 r.

§1. Postanawia siê obni¿yæ redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycz-

Przewodnicz¹cy
Redy Gminy Dopiewo
() Zofia Dobrowolska

4565
UCHWA£A Nr XI/70/07 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2008 rok na obszarze gminy Kiszkowo, wprowadzenia niektórych zwolnieñ od tego podatku i okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku  o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr
142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) art. 5, art. 6 ust. 12,
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 z
póniejszymi zmianami) Rada Gminy Kiszkowo uchwala co
nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci 
0,54 z³,

2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 
14,50 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym 
8,86 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 
3,75 z³,

