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4331
UCHWA£A Nr XVII/106/2008 RADY GMINY DOMINOWO
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego
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 ze zmianami), oraz 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) Rada Gminy Dominowo uchwala,
co nastêpuje:
§1. redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2008 roku okrelon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2008 roku
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych

trzech kwarta³ów 2008 roku (M.P. Nr 72, poz. 656) obni¿a siê
z kwoty 55,80 z³ za 1 dt do kwoty 36,00 z³ za 1 dt.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dominowo.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku rolnego w 2009
roku.
Przewodnicz¹cy Rady
() Krzysztof Prusak

4332
UCHWA£A Nr XVII/107/2008 RADY GMINY DOMINOWO
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z dnia 2001 roku Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 5 ust. 1 i 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 ze zmianami)
Rada Gminy Dominowo uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
nieruchomoci:
1. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 mkw powierzchni - 0,62 z³

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,63 z³
c) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacjê po¿ytku publicznego od 1 mkw powierzchni
0,17 z³
2. od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1 mkw po wierzchni u¿ytkowej 0,55 z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej od 1 mkw powierzchni u¿ytkowej 13,80 z³
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c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
od 1 mkw po wierzchni u¿ytkowej 8,46 z³
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 mkw
powierzchni u¿ytkowej 3,72 z³
e) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 mkw po wierzchni
u¿ytkowej 5, 38 z³
3. od budowli wed³ug wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
- 2%
§2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki i
grunty po³o¿one na terenie gminy - wykorzystywane przez
jednostki organizacyjne powo³ane do ochrony p/po¿arowej,
oraz na cele kultury i sztuki w tym wietlice zajête na potrzeby
mieszkañców wsi, z wyj¹tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.

2) urz¹dzenia s³u¿¹ce do odprowadzania nieczystoci p³ynnych,
3) sk³adowisko odpadów sta³ych.
§3. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku w formie inkasa, lub
bezporedniej wp³aty na konto Urzêdu Gminy w Dominowie.
2. Inkaso wykonuj¹ so³tysi.
3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 5%
od pobranego podatku.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dominowo.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w 2009 roku.
§6. Traci moc Uchwa³a Nr VIII/45/2007 Rady Gminy Dominowo z dnia 25 padziernika 2007 roku w sprawie podatku od
nieruchomoci, oraz uchwa³a Nr IX/54/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci.

Ponadto zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
Przewodnicz¹cy Rady
() Krzysztof Prusak

1) urz¹dzenia s³u¿¹ce do poboru i zaopatrzenia mieszkañców
w wodê,

4333
UCHWA£A Nr XVII/108/2008 RADY GMINY DOMINOWO
z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie wysokoci podatku od rodków transportowych

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 ze zmianami), art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach lokalnych (Dz.U. z
2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy Dominowo uchwala, co nastêpuje:

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:

1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pow. 3,5 tony i poni¿ej 12 ton - okrela za³¹cznik
nr 1
2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton - okrela za³¹cznik
nr 2,
3) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton - okrela za³¹cznik nr 3,

