llu

I ŻÜffi
Uchwała Nr XXX
Rndy MeJskleJ żyľaľdowa
z dnla Ż8 grudnlĺ 20fi) r
w ľpľawleuĺtalanta ĺtawek podatku od nbruchomoúcl

Na podstarľie aľt. 5 ust 1 onz Út.'| arrst.l usbwy z dĺria 12 stycania l99l ľ. o
podaflsach i ophtach lokalĺrych (Dz U. Nr 9, poz3l z późniojsnłlĺanianamĐ' w
ztrriąuku z ro4orądrcniom Ministra Flnansów z dĺria 28 listopada 2000 r. rrr spmrr'ío
wykonania nioktóryloh p:zopisów ustauľ o podatlwh i ophtach lokalnych (Dz U. Nr
105, poz ll29) Rada Miojska w Żyrardowie uďrrł'ala:
Uchwďa się wysokośćstarłlok pođatkuođnioruchomości:

$1

1

2

ođbudynków mioszlcalĺrych lub ich części

od budynków lub ich cłściäťiĘzaÍtychz dzigłalnoścĘgospodarcąiÍ'ÍĘniż
rolnicza lub leśnązu,yjątkiem budynków lub ich częściprzydzielonych na
potzeby býowe osób zajmująpych lolęale mieszlralĺre, cĺrailod c4ścibtldynkóul
mieszJ<alĺrych zajetych na prowadzenie działalnoŚci gospodarcĄ
15186 zl od 1m2

powierzchni uĄftkowoj

3. odbudynkówlub ich częścizajęýoh naprowađzsnio ĺĺ"iďalnościgospodarcrej w
zakngsio obrofu lsmtĺľ*ou'anym matoriałom siou,nym

4. odpozosbých budynków lub ich cĘśđ

?3t

zlod 1 m2
powiorzclľni uźýkowoj

539 zlod I m2

powiorzohni użýkowoj

5. od budowliwykorzystpvanych be4pośrcdĺriodo wyturazania energii elekĘcznej
lub cięh , linii elekEoeneľgeýcznych prresyłowych i ľozdzielczyct\ nľociągów i
przewodórľ sieci rozdzielcĄ gazÄw, ciepĘ pďiw i wody,od budowli słuĘcych do
o/o ich u,artośoi oloeślonejna podstawie
zania i oczysrcznia ścieków
Út.7 a ustarły z dĺria 12 sýcmia l99lr. o podatkach i ophtách lokalĺtych (

_l

Dz.U.Nr 9, poz 3l zpőhL zmianami )

6. odpozostĄchbudowli 2 łt ichwaÍtośąolĺoĺĺlmojnapodstawie Út.4 tľt. l
Pkt.2 olaz rrst. łó ustawy z dĺria lŻ sĘcania 199l r. o podatkaoh i o@tach
lokalĺrych (Dz. U. Nr Ł poz 3l zwźľ-zrnĺanaĺnĺ)

7.

od grrľrtów äľiązan},ch z dzĺďalnoścĘgospodarcą inną niż dziďďność rolnicza
z rłiyjątkiom aľiązaÍ'ych z budynkami mioszlolĺtymi
lub leĺĺĺą
0,56 zl od I m2

powierzchni

8.
a)

od grrľrtów:
Ędąeymi uä'tlŚami rotnymi nio wchodącymi rr' sklad gospodaĺstw rotnych w
rozumieĺriu przopisów usta$y z dĺria 15 listopada 1984 r. o podatlru rolnym (Dz.
zl993r. Nr 94,poz 431,21994r. Nr I poz 3 oraz z1996r. Nr 91, poz.4O9)
rłykorzystywanych na colo rolnicze
0105 zl od I m2

powierzchni

b)

pod joziorami' ajęte na zbiorniki wodĺro rctonoyjno lub olektrowni wodĺrych

3rlD zl od I ha
powiorzchni

c) pozostalych

zl ođ1m2
powiorzchni
0108

g2
Wykonanio uchwdy powierza sĘ Zarądowi Miasta.
$3

Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 sýcania 200l r.
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