
Uchwała Nr xxv/16ll09
R'dy MiEskiej w ('łtrŚzy.ie
z dnia 30listopada 2009 roku

w sprawie okr€ślenia wysokŃci stawek podstku od rieruchomości 
'z'nądznia poboru tego podatku w drodze inkas! oEz

wprowadrenis zwolnień w tyn pod'tku

Na podstawie alt. 18 uś. 2 pkt. 8 usta\łY z dnia 8 marca 1990r. o
sarnorządzie gnimym ( Dz' U' z 20olt' Nt I42 , poz.159| z pó^. zln',) otu
ań' 5 ust. 1, art.6 ust.12 i ań' 7ust'3 ustawy z dnia 12 sĘcaia 199lr. o
poda*ach i opłatach lok!]nych ( tekśj€dnolity Df. U. f 2006L Nr l21'
pM.844, zpóź' zra') w Niązku z obwiesfczeniem Mnis.tra Finmsów z dnia
3 ŚieĘnia 2009 r' w sp.owie gómych grańic stawek kwotowych podatków
opłatach lokalnych ( M' P. z 2009 r' Nr 52 

' 
poz. 742 ) Rada Miejska

Kałuszpie uchwala co następuje :
$1

okeśla się stawki roczne podatku od nie chomości w wysokości :

0,36 zł. zĄ Ifr,
|. od powiePchni uł,tkowej b!d)nków mieszka|nyc}'

2' od powieŹchni uł1kowej bud}t'tów lub
prowadrenien działalności gosPodarczej oM od
ich części zajęrych na prcwadzenie

3. od Powi€źchni uźł{owej bud)a*ów lub ich caśoi zajętych na prowadzeni€
działalności 8ospodarczej w zgkrcsi€ obrotu lvalifikowanym mateńałen

4. od powierzchni uźłtlowej bud),r'ków lub ich części ajętych na prowadzeni€
dzi.łahości gospodarczej \ł, zakesie udzielania świadcz€ń zdjowobych

3,92 zł' za | fr,

5. od Po\łierzcbni u4'tkowej pozostałch budynków 
' 

w ryn ajętych na
prowadz€ni€ odpłatnej statutowej działalnośoi poz}tlc publicaego przez
organizgoje pożł'tku publica1ego

6. od budowli określonej na podstawie ań
podatk.ch i opłatach lokalnych

ich części związanych z
budyntów mieszka]nych lub
działalności 8pspodNEj

15'43 2ł. z^ ,m2

8'89zł.a]mż

3,46 z't 7a 1 mz
4 usŁ 1 pkt 3 i usĘpy 3 - 7 ustawy o

2 % ich waJtości



7. od powieŹchni gnmtów : .
a) związanych z prowadzenlem
sPo,ób fakwalifikowania w

działalnosci gosPodarzej 'bez względu J)a
ewid€ncji gruntow i bldynxow

0.48 zł' u 1 m'powlerzchnr

bl od sruntów po,ostabch. w t}m zajęrych na prcw'd^nie odpłŹtnej

stafulosei dzisla|ności po7ytku pub|icalego ptrZ organ|uc]e połm

public,ne8o 
0,14 zł'za 1 m 1powierzchni

cl.pod Fziorani . zajętych na ń;omiu rcdne8rclenc'ni 
l:''j5]y#lwo&ycn 

$ 2

Z'alnia się z podatku od nieruchomoŚci :

l' nieruchomości z9ięte na pou7eby ocbron} pŹeci{pożmwej
z wyiątk iem w)kór4 sryu anych do prowad7er i. działalności

2. nieruchomości zajęte na potrzeby porządku i bezpieczeństwa publicznego

$3

%..7ądza się pobór podatla od nieruchomości od cób

inta9a PrzĆZ sołrysów na krenie wleJsl('ń 8mlny l

wyaaczonego odĘbną uchwałą.

$4

Traci moc uchwała Nr XvII/1o6/o8 Rady Miejski€j w KałuszFie z dnia
jó p"jlł"mit" :oos .' * .Prawie okreś|enja wysokośc; śaw€k Podatku od

nieiucnomości . zgrządzłia poboru rego podatl.:u w drodfe inkasa o@

łprowad4nia zwo]nień w rym podatku
l )

fizyoznych w drodze
inlGsent! w mieśoie

wykonani€ uchqary powierza się Burmistrmwi KałBzy]' .



$6

Uchwala wcbodzj w ,vcie po uPbryie 14 dni od tuia opublikowEia.

ń.*ń uń"*y. fu"ieł,tazt*i t'lazowiecuęo i ma eiosowanie od

l śłcudr 2010 roku .

a"a,ffł.)
erz Pełka


