ZLG

Uchwala nr XIII/59/2007
Rady Miejsklel zagórowa
Ż dnia 30 llstopada 2007r'

w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i ań' 40 ust' 1 Ustawy z dnia 8 nrarca
1990r' o sanrorządzie gnrinnym (Dz'U' z 2001r. Nr 142, poz' 1591zezln')
ań. 4 ]Jst.1 2 ustawy z dnia 20 ipca 2000r. o ogłaszdniu aktów
norrnatywnych i niektórych innych aktóW prawnych (Dz'U. z 2000r. Nr 62,
poz' 718 ze Żm.) art' 5 ust' 1 ań' 6 L]st' 2 i art' 7 ljst' 3 lstawy z dnia 12
stycznia 1991r' o podalkach iopłatach ]okalnych (Dz'U' z 2006r' Nr 121,
poz' 844 ze zm') oraz obwieszcŻenia lvinistra F]nansóW Ż dnia 3 sierpnia
2007r. W sprawie wysokościgórnych granic stawek k\Ąotowych w
podatkach iopłatach ]okalnych (M'P'Nr 47, paz'557) uchwala się, co

i

91
Usta a się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1' od budynków mieszkalnych ub ich części od 1 m'ż powieŻchni

-

użytkowej

o,46 zl'

2' od budynków lUb ich części związanych z prowadŻeniem dzialalności
9ospodd-LŻej o?7 od oudy'|,ów m e\/.dlnycn_l_b ic_ c/ęś_2dJęlych -a
prowadzen'e ozialal_ośc'gospoda.czej od ]
- 15,45 zl'

r/

3' od budynkóW lub ich części Żajętych na prowadzenie dŻiałalności

gospodarczej W zakresie obrolu kwalifikowanym materiałem s]ewnyrn
od
8,86 zł.

_

1m'ż

4' od budynkóW lub ich częścizajęiych na prowadzenie działalności
gospodarczej W zakresie udzielania śWiadczeń zdrowotnych
od 1

rn2

'

3.a7zł.

5. od pozostałych budynków lub ich części
W tym Żajętych na prowadzenle odpłatnej statltowej działalności
Pożytku pUblicŻnego prŻez organizacje pożytku pUblicŻnego
3,o9 zl
od 1 m'Ż powierzchni

użytkowej

6. Od budowli :
służących do odprowadzania i ocŻysŻcŻania śclekóW

8.

od

gruntóW

a) związanych z prowadŻeniem dzlałalnościgospoda.czej, bez względLl
na sposób Żakwalifikowania W ewidencji qruntów i budynkóW

od 1m'ż powierzchni

'

b) pod jeziorami, zajętych na zbiornikiWodne, retencyjne lub

elektrowniWodnych

-

od

1 ha

powieźchni

'

a,46Żł'

3,74zl.

c) od 9runiów pozostałych W tym zajętych na prowadzenje odpłatnej
sEat-towej dzidłalnośclpożytk- puol'c/_e9o przeŻ organiŻaLje oo2vLl!l
0'06 Żł.
o_bliczneqo od l

m'7powleęc_nl
92

zwalnia się

z

podatku od nieruchomości, nlerlchomości stanowiące

llb ich częścizwiązane z działa nościąrolnicŻą na
jeruchornościach
n
nie slanowiąc"ych 9ospodarstw .ohych'
budynki gospodarcŻe

93
Wykonanie uchwały powlerza się BUrmistżowi Gmlny Zagórów.

54
Uchwala Wchodzi W życie po upływ]e 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Użędowym WojewódŻtwa Wie koposk]ego i ma zasŁosowanie

do roku podatkoweqo

200t.

