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§18. Prawo do zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego na czas nieoznaczony, wchodzącego
w skład mieszkaniowego zasobu gminy przysługuje
osobom, które nie wstąpiły w stosunek najmu po
śmierci najemcy, a które pozostały w mieszkaniu
po śmierci najemcy, jeżeli udokumentują, że przez
okres co najmniej 5 lat wstecz do chwili śmierci najemcy stale z nim przebywały.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni
użytkowej przekraczającej 80 m2
§19. Wójt Gminy nie wprowadza odmiennych
kryteriów przydzielania lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Poz. 4278, 4279

Przepisy końcowe
§21. Traci moc uchwała Nr XLI/261/2001 Rady
Gminy Przemęt z dnia 30 listopada 2001 roku w
sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Przemęt.
§22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przemęt.
§23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Zenon Klecha

§20. Przy oddawaniu w najem obowiązują zasady
przydzielania lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony.
4279
UCHWAŁA Nr XXVIII/238/09 RADY GMINY LIPKA
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6, ust. 12. ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121. poz. 844 z późn.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lipka
uchwala, co następuje:
§1. Roczna stawka podatku od nieruchomości
wynosi:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,60 zł od 1 m2 powierzchni.
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od
1 ha powierzchni,
3) pozostałych:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,14 zł od 1 m2
powierzchni,
b) przynależnych do zamieszkałych budynków i
lokali mieszkalnych oraz gruntów wykorzystywanych na cele rekreacyjne - 0,14 zł od 1 m2
powierzchni,
c) innych - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych:
a) zamieszkałych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej.

b) niezamieszkałych - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 16,00 zł od 1 m2 powierzchni
ich części użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) pozostałych:
a) gospodarczych przynależnych do zamieszkałych budynków mieszkalnych, garaży oraz budynków po likwidowanych gospodarstwach
rolnych - 4.30 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.
b) innych - 6,88 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.
3. od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych.
§2. Z dniem 31 grudnia 2009 roku traci moc
Uchwała Nr XXI/156/2008 Rady Gminy Lipka z dnia
28 listopada 2008 roku.
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§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipka.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru
podatków od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy Lipka
(-) mgr Ryszard Pacholik
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UCHWAŁA Nr XXVIII/239/09 RADY GMINY LIPKA
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

Rada Gminy w Lipce uchwala co następuje:
§1. Uchwala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:
1) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:

a) powyľej 15 do 29 miejsc wđæcznie
b) równej lub wyľszej niľ 30 miejsc

1.450
1.970

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej po w. 3.5 tony i poniżej 12
ton:

Rok produkcji
do 1990 r.
pow. 3,5 t do 5,5 t z
katalizatorem
pow. 3,5 t do 5,5 t bez
katalizatora
pow. 5,5 t do 9 t z
katalizatorem
pow. 5,5 t do 9 t bez
katalizatora
pow. 9 t do 12 t z katalizatorem
pow. 9 t do 1
122 t bez
katalizatora

Od 1991 r.
570

520

700

620

880

780

980

880

1.090

980

1.190

1.090

