Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 231

– 23450 –

Poz. 4183, 4184

4183
UCHWAŁA Nr XXIII/250/09 RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od środków transportowych
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. 1591ze
zmianami), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada
Gminy W Lubaszu uchwala, co następuje:
§1. Zwalnia się od 1 stycznia 2010 roku z podatku od środków transportowych:
- pojazdy służące do przewozu dzieci.

§3. Traci moc uchwała nr XV/157/08 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od środków
transportowych na 2009 rok.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, począwszy od dnia 1
stycznia 2010 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Bogusław Dymek

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubasz.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z
20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

4184
UCHWAŁA Nr XXIII/251/09 RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek, poboru opłaty od posiadania psów, terminu płatności, ustalenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia
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), art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 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. Wprowadza się na terenie Gminy Lubasz opłatę od posiadania psów obowiązującą od 1 stycznia
2010 roku.
§2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów
ustala się w wysokości:
a) od rolników – od trzeciego i każdego następnego psa - 35,00 zł
b) od pozostałych posiadaczy – za każdego psa
- 35,00 zł
§3.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez
wezwania do dnia 15 marca każdego roku na ra-

chunek budżetu gminy za pośrednictwem sołtysów,
placówek pocztowych, banków, bądź w kasie Urzędu Gminy w Lubaszu.
2. Po upływie terminu płatności opłaty, w ramach
czynności kontrolnych, poboru opłaty za każdego
ujawnionego psa dokonują inkasenci.
3. Jako inkasentów opłaty od posiadania psów
określa się sołtysów wymienionych w załączniku do
uchwały.
§4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty od
posiadania psów ustala się w wysokości 15% zainkasowanych kwot przez sołtysów w terminie do 15
marca każdego roku.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubasz.
§6. Traci moc uchwała nr XV/156/08 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek, poboru opłaty od

