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UCHWA£A NR XIII/153/2008 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego u¿ytków rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej  na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata
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 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, Nr 173, poz. 1218) 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, Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr
109, poz. 747)  uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7
ustawy o podatku rolnym, przys³uguje przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:

1) rolnik winien z³o¿yæ w terminie do dnia 31 marca ka¿dego
roku wniosek, w którym okreli okres, na jaki zamierza
zaprzestaæ produkcji rolnej i na jakim obszarze,
2) grunty, o których mowa w pkt 1 musz¹ byæ oznakowane
w taki sposób, aby organ kontrolny móg³ sprawdziæ
w czasie kontroli fakt od³ogowania,
3) grunty, na których zaprzestano produkcji rolnej, musz¹
byæ utrzymane w czarnym ugorze.
§2. Niezachowanie warunków, o których mowa w §1 lub
zbycie gospodarstwa rolnego, powoduje utratê zwolnienia od
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym wyst¹pi³y
okolicznoci powoduj¹ce utratê tego zwolnienia.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ostrów Wielkopolski.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stefan Matuszak
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UCHWA£A Nr XIX/127/08 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia górnej stawki na wywóz odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13
wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach
(j. t. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) Rada Miejska Pniewy
uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê górne stawki za wywóz odpadów komunalnych:
odpady sta³e:
- ³adowanie rêczne 1 m3
139,10 z³

130,00 z³ + 7% VAT, brutto

