
U.hwała Nr Ix/49l07
R'dy Mieiski.j w Katuś'}Tie
z dnia 3 gruddi! 2007 roku

w śDnwie określeni! łysokości śtawek podatku od lierucbomości ,
złlządnoia pboru tego potlatlo w drod4 i.kaso or'z
wprowsdzenia zwolnień w tyrn pod!.ku

Na oodstawie ań. 18 uś. 2 pkt' 8 Ustaty z dnia 8 narc. 1990r' o
samorządzi; grninnym ( Dz' U. z 200tI. Nr 142 , poz.Is9| z Pć,źI zI ) oraz
ań.5 ust' 1;alt.6 ust.12 i ań' 7uś.3 ustawy z dnia 12 stycznia l991r' o
Dodatkach i opłataob lokalnych ( iekst j€dnoliry Dz. U. z 2006r. Nr 12l'
oof'844. zoóż' zln'| v zfiązkl] z obwieszcmim Vin;srs Finansów z dnia
)o lip"a :boz r. w sprawie gómych gruic slawek ktoowych podatków i
opłalach lokalnych ( M. P' z 2007 r' Nr 47, poz. 557) R'da Mi€jska w
Kafusz'nie uchwala co następuje : 

^ .3t
okeś]a się siawki rocat€ podarku od nieruchomości w wysokości :

l. od powierzchni u4'tkowej budFków mieszkalnych lub ich części

2. od lowierzchni uż}tkowej budylków lub ich częśoi Niarlanych z

orowadzeniem d7iałalności gospodfuczej orP od budyn]<óq mieszka|n}ch ]Ub
ich caści 4jęoch na ploMd"enie oo*"."',..łiTlf;ifj

3. od powier4hni użykow€j bud}nkÓt lub icb cześci 7ajęrych na prowadzenie
działjnośc; gospodeczej $ 7akęsie obroN kw|ifiłowan)b maleńałem
sie\łnvm a,25 ń.al fif
a' od ;owierzcltni u4'tkowej bud)nków lub ich części ujętych na Prowadzenie
dzialahości gospodeczej v zalo€sie udzielania świadczeń zdrcwotnych

3'64 ń. n 1rn"

5' od powi€rrcbni uz}tkowej pomstałych budylków ' 
w t)łn zajęrych na

promdzenie odlamej stał'tovej działalności Poźłtku publicnego pŹez
oĘani@j€ pożłtku publioae'o 

. 
'z]zł.m]m,

6. od budo1łli określonej na podstawie ań' 4 ust' l pkt 3 i ustępy 3 7 Btawy o
podztkacb i opłstach loka,lnych 2 % ich wańości



7. od powieżchni 8runtów :
El zwiaa.vch z oroqadzęniem dfialalności gospodec7ęj .bez wg]ędu na
soosób załwalibl.'o\mia w ewidencji gflntów i bud}ł (ów. 

0.,|4 zł. a lm,DowieŹchnj

b) od gruntów pomstałych' w
statutow€j działalności poż7tku
pubticzneso

t},n zajęrych na prcwadzenie
publicae8o prz€z ol8eizacje

odpłat'ej

0,13 fł.za l m'po\łierzcbni

c) pod jezio mi , zajętychna zbioniki wodne retmcyjn€ lub elektrovni
3,60 zł' od l ha powieŹchni

s2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości I

1. nieruohomości z'jęte na potrzeby policji
2.nieruchomości zajęte na pohzeby ochloEy przeci$pożarowej
3.ni€ruchomości zajęte na potźeby publi€aEj służby zdroMa
4' bud}'rki mieszkalne' na kórych fostały dokonane prac€ Potega.,ące ńa
odDosie ę|ew.cji Iub wymimie pokD.ia dachoqe8o z et€mifu na ekologicae'

{i3

ZaŹądza się pobór podatku od ni€ruchomości od osób fizyoznyoh w drodze
inkasą przez sohysów na terenie wiejskin gniny i inkas€nta w mieście
$fznacmnego odrębną uchwałą .

s4

Tr&i moc uchwała Nr Iy8l06 Rady Miejskiej w Kałuszrlie z dnia 2 grodria
2006 r' \ł sFawie okeślenia wysokości stawek podatku od ni€ruchońości ,
fMądaia poboru te8o podatku w drodz€ inkasa oraz s?rowadzenia ryolnień

$5

wykonanie uchwab powierza się Bunnistlzowi Kafusz}na '



$ó

Ucn\ł,ała wThodzi q ż'cie po dpływie 14 dDi od dnia opublikowEnia

ńa.*ir1l u*a"*y. iv"iewó&twa Mazowieckiego i ma zastosowali€ od

1 styoaia 2008 roku .

Ruóyw,Ęą
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