
Ucbwała Nr xvII /106/08
Ridy Miej.kiei w Kałuszynic
z dnia 30 paździehika 2008 roku

w sprAwie okośl€nta rłTsokości stawek podątku od nierucboności 'z'EządzaDia poboru tego podatku w drddze ink'sa oraz
wprowldzeri! zwo|nień w Ęm podatku

Na podstawie art' 18 ust.2 pk' 8 osĘwy z dlia 8 marca l99or' o
sanorfądzie gminn}m ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 ' poz.Is9l z p6a' zm.) oraz
ar1.'5 ust. l ' art' 6 uś.12 i ań' 7 ust. 3 usta'y z dnia 12 stycEia 19i1r. o
Podatkach i oPłatach lokalDyoh ( lekltjednolity Dz' U. z 2006.. Nr 12r'
PcŹ,, ?A4' z póź. 

^1..) 
w zsl(s.zku z obwieszczetriem Maistra Finansów z dnia

29.|ipca 20'08 r. w spBwie gómych 8ranic stlwek kwoó\ł,ych poda&ów i
9'pł.atach ]okalnrh ( M' P' z 2008 r. Nr 59, poz' 53l ) irada Miejska w
Kałl$zynie uchłsla co następuje :

$1
okeśb się stawki rooale podatku od nie.uchomości w wvsokośoi I

l. od powierzchni uz)'tkowej bud}Tków mieszkahych tub ich części
o'35 f}. za |fiż

2' od. powiązchni uz}tko\ł,ej bud}Tków lub ich części zlięaiych z
prowadzeni€f działa|ności gospodarczej o@ od bud}Tlów mieszkahy;h lub
'cb 

częśc' z'Jętycn na prowadzeni€ działalności gospodarczej

'  ]4.9| z| '  a1ń)

3' od powierzc}ni uz}tkowej budynków lub ich części zajętych na prcwEdzenie
działa]ności gospodarcej w zalsesie obrctu kwallńówarrym materiaen
si€wDyn a,5g 2ł.7316,
1. * łŃT^M uzytkowej bud}T}ów lub ich cfęści fłjęlych na pro$€dzenie
di'łl|nośc]' gospodarczej w zĄkesje udzielania świadc'eń zdłowotnych

3'79 ń. za 1 mż

5' od . Powierzchni u54kowej pozosratych budynków 
' w t}m ' Ajęrycb oa

plowlou:le 9dĘta!]€! ltaMowej dziahlności po4Tku publicaego pŹe7
oĘa f4cJe połtru publ|caego

ó. odbudowli oloeślonej na Podstawie art' 4 uś' 1 pkt 3 
' 
*.*i',,?T"lff"

pod.ątkloh i oPłatach lokahych 2 % ich wartdści



7. od Dowierzchni c nów I
a) zwię$yc} 

' 
p.*"a*';.. dzialstnoś.i gospodarczoj 'bez względu na

sDosób zak$€lifikowańa w ewid€ncji gnmrów i budyDków. 
0.4ó zl. za I b ż powi€rzchni

b) od gnntów pozost*yoh' w !/m zajętfch na prowadzenie odpłatpj
stah]towej dzi*alności pożytLal publiczEgo przez oĘanizlcje po''tku
publi€zne8o

c) pod j€'onmi 
' z'jgrych na zbiomiki wodn€ retenoine lub el€I.tlsŁi

wodnych 3,75 Ź' od l ha powierebni
$2

Zwalnia się z podatku od nieruchorności :

l. nieruohomości zajęte na potrzeĘ policji r

2.ni€ruchomo]ści zajęte na Potrzeby ochjony przeciłlożarow€j
3.nieruchomości zajęt€ na potrz€by publiczn€j służby zdrowia

$3

Zdządza się pobór podatlo od nieruchomości od osób fizyoatyoh w dTodz
inkls! pmz sołrysów na tereni€ wiejskim gminy i inkalenta w mi€śoie
wyaBczone8o odĘbnąuchwałą.

{4

Traci noc uch\łała N! Ił/49l07 Rady Mejskiej w Kałuszynie z dnia 3 grudnia
2007 r. w sprawie ol.raślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ,
zarządunia poboru tego podat,ku w dlodze inkala oraz wprowadz€nia zwo|Dień
w tm poda&u .

$5

wykofuie ucbwały powi€r'a się Bumistrzowi Kałuszyla .

0,14 zł.za l m l powierzcbni



06

Uchwała v'chodzi w zycie po uń'. ie 14 dni od dnia opub|ikowlbia w
Dzienniku Urzędow}m województwa Mazo.$,i€.kiego i ma zastosowani€ od
1 styoa s 2009 roku .

Radv Mi.iskiei
)p."

Janusd4źimierz Pełka


