
Uch}vłla Nr xxxlv/222l10
RaJ\ Miejskiej tv KłlU./)nic
Ż dnia l0listoPad| 20l0 roku

s sprllric określĆni' rwsokości slxwck podntku od nicr cllomości'
zarządzlnia pobor! tĆgo podatku \ł drodze inkasi orlz
wprowadzĆni. zPolni€ń w t}m podctku

Na podslawic arl. l8 usL' ] pkt' 8 usla\vy Ż dnia 8 ma'!a l990I' o
samolŻądzic 8minDyn ( Dz. U' z 2001 r' Nl l:l2 

' 
poŻ.1591 z póżl1. z]n.) olaz

an.5 usl. l.ań.6us1' 12 ialt' 7usl.3 xŚIarvy z dnia 12 stycznia 1991r.o
podatkach i oplabch Lokalnych ( Ickstjcdnoliry D,. U. z 2010 r. Nr 95,
pÓz' 613. z póżn '^n' )rvz$,iąZkuz ob$ ies7cŻenicn Min islla Finansórv z dnia
j0 ]iPca 2010 r. w sprawie góar}ch ganic stawek kwolowych podalkó\! i
opłataclr lolQlnych ( M' P. Ż ]0l0 r' Nt 55 , poz' 75j ) Itada Mjeiska \ł
Ka]us7-J,nie uchwa]a co następujc I

isl
okleśla się stawki rocŻnc podatku od niefuchoności w \Tsokości :

od powictzchni użytko$,ej budrnkó$' mieszkalnych lub iclr części
O317l.7alm2

2. od Powier7chni uż-vikowej budynkórv lL]b ich części Zsją1anych z
prcwadzclicm działalDości gospodaLzci oraz od budynków nieszkalnych lub
ich ozęści zajęry.h na ptowadzenic działalmści 

]5 
gospodarcŻej

3. od Po\!jcrŻchni !żytkoscj budynków lub ich częścj Żjitlych na prowadzenie
d7ialalności gospodarczcj w Zak]'csic obrolu k$,alit]kowanym materialem
sjclvnynr 9.l2 zł za l nl'
4' od porvieŹchni użytkowcj budynków 1ub ich części Żaiętych na ptowadzcnie
dzialalńości goŚpodarcŻcj w Ż Jesie udZielania świadczeń zdtoq'otny.h

4o2?] 7^1ń1

5' od ljowier^hni UŻ'ylkowej po/osta]ych budynków . $, tyD zaję1ych na
pros,adŻenie odptalnei ŚatuLowej dzia]a]ności pożytku pub]iczncgo przez
otganizacjc pożytku p!b1lcznego

3.54 zł.Ża l m'
Ó. od budowli okleś]onej na podŚa$,ie al1' 4 ust' ] pkl ] i uŚtępy ] - 7 usliwy o
podalkach ioplatach ]okalnych 2 % ich watości



7' od porvictzchni gruntów :

a) związanych 7 plowadzcnicm
sposób zakwalifikowania w

dzialalności gospodarczĆj ,bez $uględu na
ewidencji gruntó\ł i bldynków

0..19 zł' Ża l m: Powieżchńi

b) od gruntów pozostalch' $, tyli zajęIyclr na proładzenie odllaLnqj Śatutowej
dz jałalności poży&u public7nc8o plzez organizacje pożyk! publicaego

0.l4z].za 1 n'powiclŻch.i

c) pÓd jcziorajni . Żaj$ych na zbiomiki \lodne rclenctjne ]Ub Ć]eklbq,ni
s.odnych j'98 Żł. od l ha Powierzchn]

ś2

Ż$!hria sję Ż podaLkLr od nieruchoności :

l. n jeruchonlości Żajęlc ńa potrzeby ochrony prŻccirvpoaroBęj
Ż s]jątkicm \\Tkorzys1y$.anych do p.oNadzenia dŻiała]ności

nieruchonrości'.aię!e na Potźeby poźądku i bezpie.zeńs(wa publiclne8o

$l

Zażąd7-a sję Pobó. poda*u od nierucho1ności od osób lizycaych w dtodze
inkasa pŹcz SołrySów na terenic {icjski]n gminy 1inkaŚcńla w n1icście
\!}'z|aczoIego odĘbną uchlvalą '

ś1

Tmcimoc uchwała Nl XXV/l61/09 Rady Miejskjej w Kałuszynie z dnia
]0 lktopada 2009 r' w spra\'ie określenia wysokości stawek poda(ku od
nieruclromości 

' 
zarądzaniapobofu Iego podatku w drodze inłasa omz

\'p1owadzenia zwolnicń wtyn Podatku '
ś5

\'l'nal'ie'l.h$Jl)'oq c /d ięBJ'nl..t/o$i KJlu(/)'a



Uchwała wchodzi w życie Po upbvie 14 dni od dnia opublikowania w

Dzi€nniku Urzędowym wojewódżlwa Mazowieckego i ma zastosowanie od

1 slycznia 201I rcku .


