Uchwďa Nľ XV/tlglyl.
Rady MleJľkl e! żynldowa
z dnia 16 grudnia lsĐ r
w spľawle urtalenla gtawek podatku od nleruchomoścl

Na podstau'ie art.5 ust l ustglvy z dľrig 12 stycarig l99l r. o podatkach i
opłatach lokalnyďr (Dz.U. Nr 9, poz3l z późniejsrymi znrianami),w aľią*u
zroryotądzcľriem Ministra Finansów z dnia 30 tistopada 1999 r w spľawie
rłykonania nie'których przęisów ustarły o pďatkach i opłatach lokalnyclt (Dz.
U. Nľ 96 , poz.1 129 ) Ráda Mcjska w Żyrurdorľie uclrwďa
:

Uchrľalg się w1'sokośćstgwek podatku od nieruchomości

:

sl
l.

od budynków miesz.kalrrych lub ich części

or4l zł od 1 m2
powierzchni użytkowej

ą

od budy'*ów lub ich części zuliąmry ch z daałďnościągospodarc
iĺną ntŻ
rolnicza lub leĺĺľąz wyjątkiem brĺlynkórľ lub ich częściprzydaelonych na
pofuzeby bytowe osób zajmujqpych lokgle mieszlcalne, orüzod częścibudynków
2.

miesz.kalnych zejętych na prowadzenie dziełelnoĺĺcigospodarczej

14ł6złod l m2
porľierzchni uzytkowcj
3.od budynków lub ich częścizajęĘch na prowadzstĺę dáałďności
gospodarczej w zabesie obrohr kn'aliťrkorłranym meteriďem sievľnym
6rőt zł od 1 m2
pon'ierzchni uytkowej
4.od pozostałych btldynków lub ich części

4179

złod 1 m2

porľierzchni uzytkowej

5.od budorvli 2 o/g ich rvartości, olcreślonej na podstarľie art. 4 ust. l pkt. 2
oraz ust.4 - 6 ustanry z dnia 12 stycmig 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 3l zpőhL zĺľrianami)
6.od grurtów aľiązaĺrychz dzigłelnościągospodarcą inÍĘ niż dáďalnďé
rolniczg lub lefuą z rvyjątkiem aniązanych z budynkami mieszkalnymi

0$0 zł od

l

powierzchni
7.od gruntów
a)

m2

:

Ędąpymi uą'tkami rolnymi nie rł'chodącymi w skład gospodarstw

rolnych w roanmieniu przepisóu' usta}Yy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podďlnr rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr . 94, pz. 43l, z lw4 r. Nr l ,
poz. 3 oÍĺazz 1996 r. Nr 9l, poz.409 ) rłykorryst5nľanych na ccle rolnicre
or0/-

złod 1 m2

powicrzchni
b ) pod jeziorami,

njętsna zbiomiki u'odne

reüencyjne lub clektrowni wodnych
2179 złod 1 ha

porľierzchni

c)

pozostałych

0107

złod 1 m2

porľierzchni

$2
Wykonanie uchwďy porľierza się Zarzą$orľi Masta.

s3
Uchrľała wchodzi w Życie z dniem

l

stycznia 2000 r

Miejskiej

