Uchwała nr XWV96na04
Rady Miej skiej Zagórowa
z ónia 2 grudnia Żo04r'

w sprawie podatku od nierrrchomości

Napodstawie art. 18ust.2pkt 8 iart.4oust. 1ustawyzdnia8 marca 1990r. o samorząrlzie
gminnym lDz.U' z2o0lr. Nr l42, poz. l59l Dz.U z2ooŻr. Nr 23, poz.Z7a, Nr 62, poz' 558'
Nr 1l3, płz.984, Nr 153' poz. l27l, Nr 214, poz. l806, Dz'U. z2oa3r. Nr 80, poz' 717, Nr
162, poz. 1568 z 2AA4r. Nr 153, poz.lZ7l" Nr 102, po2.1055, Nr 116, poz. 7203, Nr 214, poz.
1806/ art. 4 ust. 2 ustawy z daia}O |ipca 2000r. o ogłoszeniu aktów notmatywnych i
niektorych innych aktów prawnych Dz.U. z2a0łr. Nr 62, poz. 718, Dz'U. zZootr. Nr 46,
paz' 499,Dz'U. zZaaŻr. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Dz.U' zŻaa3r. Nr 65, poz.595l i
art.5ust. 1iart. óust.2 tarź.7 ust.3 ustawyzdnia 12 stycznia l991r. opodatkachiopłatach
lokalnych lDzU.zŻoo2r.Nr9poz.84z.n. Dz.U. z?aok.Nr200,poz. 1683;Dz.U.z2003t.
Nr 110, poz'1039, Nr 203, poz. t966, Nr 200, poz.1953, Nr 188, poz.1840, Nr 9ó, poz.874,
Dz'U. z2a04r' Nr 92, poz.884,Nr 96, poz' 959, Nr 123, paz. |?9Ilorazobwięszczęnia
Ministra Finansów z dnia26.10.ŻB04r. w sprawie wysokości górnych granic stawęk
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /lvI.P.Nr 46,poz'794l uchwala się, co następuje:

$1
Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

-

l. od budynków mieszkalnych lub ich częściod 1m2 powierzchni uzytkowej
budyŃow lub ich części zwią,zanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynkow mięszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalnościgospodarczej od l

a'40 zł.

2. od

m2

3.

od budynków lub ich częścizajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kvralifikowanym ma1eńałem siewnym
od

1m2

-

4. od budynków lub ich częścizajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1

m2 -

5.

6.

od pozostĄch budynkow lub ich części
w tym zajętych na prowadzenie odlatnej statutowej działalności
pożytku publiczneg o przez organizacje pozytku publicznego
od 1 m2 powierzchni uzytkowej
od budowli ŻYa icbwartości

7. adbudowli służących do odprowadzania

ścieków 1' o/o

ichwartości

i aczyszczatia

-

l4,Ż0

zł'.

8,37 zł.
3,55

zł''

2,00 7ł.

8.

od

gruntów

zlvtęanych z prowadze rnem działalno ścigospodarcz ą, lle, wzgl ędu
na sposób zakwalifikorvania w ewidencji gruntów i budynkow
od I m2 powierzchni

al

bl pod jeziorami' zajętych na zbiorniki wodne, retarcyjne lub elektrowni
od t ha Powierzchni
wodnych

-

cl od gruntow pozostĄch w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej stafutowej działalno ścipozytku publiczneg o pr zez ar ganlzaeie
pozytku publicznego od I m2 powierzchni

a'4Ż zł'
3,52 zł

a,a6 zł'

$2
Zwalniasię z podatku od nieruchomości, nieruchomości stanowiące budynki gospodarcze
lub ich czę;y;i'zvłięanezdzi*alnościąrolnicząnanieruchomościach nie stanowiących
gospodarstw rolnych.

$3
Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.

$4
Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
podatkowego 2005.
'Woiewództwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do rok*

