Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 253

— 23171 —

z 2006 r. Nr 136, poz. 969; zmiany Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz.
1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109,
poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Wilczyn
uchwala, co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2008 r. w wysokoci 55,80 z³ za 1 dt
og³oszon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Staty-

Poz. 4601, 4602

stycznego z dnia 17 padziernika 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717),
która stanowi podstawê do wymiaru podatku rolnego na
obszarze gminy na 2009 r. na kwotê 38,00 z³ za 1 dt.
§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Eugeniusz Dzia³ak

4602
UCHWA£A Nr XXV/178/08 RADY GMINY WILCZYN
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty miejscowej oraz terminów i sposobu jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
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; 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust.
5 oraz art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006
r. Nr 121, poz. 844 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847) oraz pkt 4 lit. b obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie okrelenia górnych granic
stawek kwotowych podatków i op³at lokalnych w 2009 r. (M.P.
Nr 59, poz. 531) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co nastêpuje:

§1. Stawkê op³aty miejscowej od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo d³u¿ej ni¿ dobê w celach turystycznych,
wypoczynkowych lub szkoleniowych, za ka¿dy dzieñ pobytu,
w nastêpuj¹cych miejscowociach: Wilczyn, Cegielnia, Zygmuntowo, wiêtne i Mrówki:
- od dzieci i m³odzie¿y szkolnej nie przebywaj¹cej w zorganizowanych grupach, a tak¿e od emerytów rencistów i
inwalidów w wysokoci - 0,90 z³,
- pozosta³ych osób w wysokoci - 1,80 z³.
§2. Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa. Okrela siê nastêpuj¹cych inkasentów: Zak³ad Gospodarki

Komunalnej w Wilczynie, Gminny Orodek Sportu i Rekreacji
w Wilczynie oraz Mubins Enterprises Poland Spó³ka z o.o.
Orodek Wypoczynkowy w Mrówkach.
§3. Inkasenci wymienieni w §2 pobieraj¹ op³atê miejscow¹ w wysokoci okrelonej w §1 niniejszej uchwa³y za
tak¹ liczbê dni pobytu jak¹ podaje zg³aszaj¹cy siê na pobyt
czasowy. W razie przed³u¿enia pobytu op³atê za dalsze dni
pobiera siê po przed³u¿eniu pobytu.
§4. Okrela siê wynagrodzenie inkasenta za pobór op³aty
miejscowej na 10% sumy zainkasowanej op³aty miejscowej.
§5. Inkasent wymieniony w §2 jest odpowiedzialny za
prawid³owe pobieranie op³aty i przekazanie jej za ka¿dy
miesi¹c do 5-go dnia nastêpnego miesi¹ca na konto Urzêdu
Gminy.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7. Traci moc uchwa³a Nr XIII/89/07 Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie okrelenia dziennych
stawek op³aty miejscowej zasad stosowania zwolnieñ i ulg w
tej op³acie oraz terminów i sposobu jej poboru (Dziennik
Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 5, poz. 99).
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Eugeniusz Dzia³ak

