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4323
UCHWA£A Nr XIX/121/2008 RADY GMINY KAMIENIEC
z dnia 13 listopada 2008 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieniec na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zmianami) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz.
969, ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1.01.2009 r.

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ jako
podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kamieniec do kwoty 42,00 z³ za 1 q.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Andrzej Stamierowski

4324
UCHWA£A Nr XXVII/265/08 RADY GMINY W GNIENIE
z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie: ustalenia obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji
i informacji w sprawach podatku od nieruchomoci, podatku rolnego oraz podatku lenego
Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 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 62 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz.
1055 i Nr 16, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr
172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) oraz art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych1
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, art. 6a ust. 11 Ustawy z dnia 15 listopada
1984r. 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, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. z 2005 r. Nr
45, poz. 4352, Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399, Nr 175,
poz. 1460, Nr 175, poz. 1462) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Okrela siê:
1) wzór formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoci w brzmieniu jak w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
2) wzór formularza deklaracji w sprawie podatku rolnego w
brzmieniu jak w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y;
3) wzór formularza deklaracji w sprawie podatku lenego w
brzmieniu jak w za³¹czniku Nr 3 do niniejszej uchwa³y;
4) wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomoci w brzmieniu jak w za³¹czniku Nr 4 do niniejszej
uchwa³y;
5) wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego w
brzmieniu jak w za³¹czniku Nr 5 do mniejszej uchwa³y;

