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3. Stawkê czynszu za dzier¿awê ogródka przydomowego
ustali Prezydent Miasta Poznania.

gdy koszty zwi¹zane z ich utrzymaniem s¹ wy¿sze
od uzyskiwanych przychodów z najmu oraz przemawia
za tym wysokoæ kosztów koniecznych prac remontowych;

4. Stawka czynszu nie podlega waloryzacji.
5. Za ka¿dy rozpoczêty miesi¹c bezumownego korzystania z przedmiotu umowy wydzier¿awiaj¹cy uprawniony jest
do naliczenia odszkodowania. Wysokoæ i zasady naliczania
odszkodowania za bezumowne korzystanie z przedmiotu dzier¿awy ustali Prezydent Miasta Poznania.

2) pustostanów, których nie uda³o siê wynaj¹æ przez
okres co najmniej 1 roku;
3) lokali u¿ytkowych i gara¿y, gdy znajduj¹ siê one w
budynku, w którym Miasto Poznañ dysponuje udzia³ami mniejszymi ni¿ 99% udzia³ów i przemawiaj¹ za tym
wzglêdy ekonomiczne.

6. Zawarcie umowy dzier¿awy ogródka przydomowego
nie wymaga z³o¿enia zabezpieczeñ.
7. Umowy dzier¿awy zawierane s¹ na czas nieoznaczony.
VI. Sprzeda¿ lokali, gara¿y, fortu i tym podobnych budowli, stacji paliw, nieruchomoci zabudowanych budynkami
stanowi¹cymi w ca³oci lokale u¿ytkowe, wchodz¹cych w sk³ad
komunalnego zasobu u¿ytkowego:
1. Sprzeda¿ mo¿e nast¹piæ w przypadku:
1) lokali u¿ytkowych, gara¿y, fortu i tym podobnych
budowli, stacji paliw, nieruchomoci zabudowanych
budynkami stanowi¹cymi w ca³oci lokale u¿ytkowe,

2. Nabywca lokalu u¿ytkowego, gara¿u, fortu i tym podobnej budowli, stacji paliw, nieruchomoci zabudowanych
budynkami stanowi¹cymi w ca³oci lokale u¿ytkowe, zobowi¹zany jest do poniesienia wszelkich kosztów zwi¹zanych z
jego nabyciem, w tym w szczególnoci sporz¹dzenia operatu
szacunkowego, dokumentów geodezyjnych, aktu notarialnego.
3. Decyzjê o przeznaczeniu poszczególnych sk³adników
zasobu do sprzeda¿y podejmuje Prezydent Miasta Poznania
po zaopiniowaniu przez Zespó³ ds. sprzeda¿y nieruchomoci,
w sk³ad którego wchodz¹ m.in. trzej radni Miasta Poznania.
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UCHWA£A Nr XVIII/108/2008 RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie: ustalenia zasad zwolnieñ z podatku od nieruchomoci
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 zmianami) i art. 7 ust 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada
Gminy Drawsko uchwala co nastêpuje:
§1. Niniejsza uchwa³a reguluje zwolnienia od podatku od
nieruchomoci stanowi¹ce pomoc de minimis w rozumieniu
Rozporz¹dzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15.12.2006 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis (Dz.Urz.UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.)
§2. Wartoæ zwolnienia od podatku od nieruchomoci
³¹cznie z wartoci¹ innej pomocy de minimis uzyskanej przez
podmiot prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ w dowolnie

ustalonym okresie trzech lat podatkowych nie mo¿e przekroczyæ kwoty stanowi¹cej równowartoæ 100 tys. euro.
§3. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynku lub
ich czêci nowo wybudowane, jak te¿ zaadaptowane pustostany, zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, w tym produkcyjn¹ lub us³ugow¹ przez okres: 12 miesiêcy - je¿eli przedsiêbiorca wybudowa³ lub zaadaptowa³ pustostan.
§4. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci grunty
nowo zajête na dzia³alnoæ gospodarcz¹ przez okres 12 miesiêcy pocz¹wszy od chwili ich zajêcia celem prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej.
§5. Zwolnienie stosowane jest poczynaj¹c od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym rozpoczêto dzia³alnoæ po zaadaptowaniu pustostanu, a je¿eli dzia-
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³alnoæ rozpoczêto w nowo wybudowanym budynku lub jego
czêci od 1 stycznia roku nastêpnego.

podatkowego do z³o¿enia wed³ug stanu na dzieñ 1 stycznia
roku podatkowego:

§6. Podatnicy, ubiegaj¹cy siê o prawo zwolnieñ, o których
mowa w §3 i 4 uchwa³y obowi¹zani s¹ do z³o¿enia:

1) deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomoci
wykazuj¹c nieruchomoci podlegaj¹ce zwolnieniu,

1) deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomoci
wykazuj¹c nieruchomoci podlegaj¹ce zwolnieniu,

2) zawiadczeñ o pomocy de minimis uzyskanej w ostatnich
3 latach bud¿etowych oraz informacji o ka¿dej innej pomocy ni¿ de minimis (otrzymanej nie tylko w okresie 3letnim) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w zwi¹zku z którymi udzielone zosta³o niniejsz¹
uchwa³a zwolnienie z podatku od nieruchomoci,

2) zawiadczeñ o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiêbiorcê w ostatnich 3 latach bud¿etowych oraz informacji o ka¿dej innej pomocy ni¿ de minimis (otrzymanej nie
tylko w okresie 3-letnim) w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikowanych, w zwi¹zku z którymi bêdzie
udzielone niniejsz¹ uchwa³¹ zwolnienie z podatku o nieruchomoci.
3) owiadczenia, i¿ podmiot ubiegaj¹cy siê o prawo do
zwolnienia z niniejszej uchwa³y nie znajduje siê w trudnej
sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 wytycznych
wspólnotowych dotycz¹cych pomocy pañstwa w celu
ratowania i restrukturyzacji zagro¿onych przedsiêbiorstw
(Dz.Urz.UE C 244 z 1.10.2004 roku).

3) owiadczenia w formie pisemnej, i¿ podmiot ubiegaj¹cy
siê o prawo do zwolnienia z niniejszej uchwa³y nie znajduje siê w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt
9 - 11 wytycznych wspólnotowych dotycz¹cych pomocy
pañstwa w celu ratowania i restrukrukturyzacji zagro¿onych przedsiêbiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 roku).
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dziennik Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego

§7. Podatnicy, korzystaj¹cy ze zwolnieñ, o których mowa
w §3 i 4 uchwa³y obowi¹zani s¹ do dnia 15 stycznia roku

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Andrzej Maciaszek
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UCHWA£A Nr XII/97/2008 RADY GMINY BUDZYÑ
z dnia 21 lutego 2008 r.
w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym
finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Budzyñ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717
i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz.
1203, z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 176 ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr
104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218 oraz Nr 249 poz. 1832
i z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984
i Nr 82 poz. 560) w zwi¹zku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155 poz.

1298, z 2006 r. Nr 64 poz. 448 i Nr 136 poz. 970 oraz z 2007
r. Nr 34 poz. 206 i Nr 171 poz. 1208) Rada Gminy Budzyñ
uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwa³a okrela warunki i tryb wspierania, w tym
finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.
§2. 1. O dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego
mog¹ ubiegaæ siê podmioty, które:
1) posiadaj¹ siedzibê w granicach administracyjnych Gminy
Budzyñ,
2) bior¹ udzia³ w centralnych rozgrywkach sportowych objêtych regulaminem polskich zwi¹zków sportowych,

