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z dnia 08.12.2009 r.

w sprawie określenia łvysokości sta.rvek podatku od nieruchomosci
i złl'olnienia ly Ęm podatku'

Na poc1starvie ar1' ]8 Lrst' 2 pkt. 8 ustawv z dnia 8 ntalca 1990 t' o samolząclzie
gmirrnvm (.Dz.IJ. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z póżn. zm' ) rv związku z ań' 5
rrL. I j2. :rn. o Lr.l. ll i:n. - u,l. J l.rau-r ., iln,r 2.ryczni" lool ,.. ,r
podatkach i opłatach loka1nych (tekstjednolity DZ.IJ. z.2006 r. Nl l21. poz. 84,{
zDo/n. /ff.\ Raoa LlIn'rv llchrł:]r co naslę1ujc;

lĄr

oĘreil.r .ie sla,u ki oodatkLl od njerL c lomości \Ą n]sl(pll;ace ll1 to.o.. i:l. od I m'powierzchr-ii gruntóW ZwiąZanych ' p.ó*aj".njem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakr.va]ifikorł.ar-ria w ewidencji
gtuntów i bud-vnków 0,71 zl.

2. od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiomiki woclne, retencyjne lub
elektrowni łodnych od i ha powierzchrri _ 3.7,l zl.

3. od 1 
. 
m2 powierzchni g'"*"" |"^""i,.'a" *' n1n zajętych na

prowadzenie odpłatnęj statutowe.j działalności poŹr'tku publiczuego przez
olganiz-ację poż}łku publicznego 0,35 zł.

4. od 1 m'porł'ierzchni uĄtkowej budynków mieszkalnych ]ub ich cześci _
0.59 zl.

5. ocl 1 m2 powierzchrri uĄtkow-ej butlynków lub ich części zlvtęanych z
prowadzeniem działalności gospociarczej olaz od budynłór'v
mieszkalnych lub ich cześci zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej 19,01 zl.

6. od 1 m2 powierzchni uĄtkorł,ej budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
krłallfilor,iarym matęrialęm.ię\Ąn)m . 8.8b Zl'

7' od l rr-r' powierzchni Lritkowej bud1'nkór'v lub ich części zajęq'-ch na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych 3,84 zł.

E' od L m2 powierzchni uzy_tkowej pozostałych budynków lub ich części, w
tym Zajęq,ch na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pozytku

_ publicznego przez organizacje pożytku publicznego ó,37 zł'
9. od budorvli - 27o ich wartości określonej na podstawie ań. 4 ust. 1 pkt 3

i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lolcalny-ch'



s2

Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych pr.owadzony będzie
w drodze inkasa przez sołtvsów'

ś3

Zwalnia się od podatku ocl nieruchomości:
- bud'vnk1 nieszkalne Zajęte \łT,łącznie na potrzeby mieszkalne za w! ątkierr.r

brrdynków zajętych na działalność gospodarczą oraz za wyjątkięm budynków.
będących własnością osób prawnych' bądź jednostek nie posiaclających
osobowości prawnej,

- budynki i części budynkórł' zajętilch na prowadzenie działalności
gospodalczęj w' zakresię udzielania śrviadczeń zdrowotnych,

_ budowle służące do pfzesyłania rvody, budynki hydrofomi' glunty Zajęte na
potrzeby hydrotbrni,

- budynki i glunty Zajęte na prowadzenie działalności r'v zakresie kultury'
kultury fizycznej i Spoftu, pomocy społecznej, ocfuony przeciwpożarorł ej.

- pozostałe brrdynki za r.l.1.jaJkiem buclynków i cześci budynków- zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej.

$4

Wykonanie uchwĄ porł'ierza się Wójtowi Gminy'

$j

Uchwała wchodzi w Ącie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienriiku Urzędowy'm Województwa Mazor'vieckiego.
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