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4179
UCHWAŁA Nr XXIII/246/09 RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr
136, poz. 969 ze zmianami) Rada Gminy W Lubaszu uchwala, co następuje:

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubasz.

§1. Obniża się cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku, ogłoszoną w
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. (M.P. Nr 68
poz. 886) tj. 34,10 zł za 1 q, będącą podstawą do
naliczenia podatku rolnego na 2010 rok, do wysokości 34,00 zł za 1 q.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, począwszy od dnia 1
stycznia 2010 roku.

§3. Traci moc uchwała nr XV/153/08 Rady Gminy
w Lubaszu z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę
do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Bogusław Dymek

4180
UCHWAŁA Nr XXIII/247/09 RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy
w Lubaszu uchwala, co następuje:
§1. Uchwala się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 4,51 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej z wyjątkiem:
- budynków letniskowych, dla których stawka
wynosi 6,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
2) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,63 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,11 zł od 1 m2 powierzchni z wyjątkiem:
- gruntów rekreacyjno - wypoczynkowych, dla
których stawka wynosi 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

