Rada Gminy StarYTarg
t

l
I

uI G,lówno 2o
Story Torg
R
?
"- llO

UcHwAŁA Nr XLV/328/2018
nady Gminy StarYTarg
2018r.
z dnia 13listopada

wysokościstawek podatku od nieruchomościna 2019 rok.
w sprawie: okreś|enia

Na podstawieart'l 8 ust.2 pkt. 8 ustawyz dnia 8 marca1990r. o samorządzie
gminnym(Dz.lJ.z2O18r' poz.994)w związkuz art'5ust.1ustawyz dnia12 stycznia199l r.
ze zm')
lokalnych(Dz,U' z2018r. poz.1445,
i opłatach
o podatkach
Rada Gminy StaryTarg uchwala,co następuje:

stawekpodatkuod nieruchomości:
$ l. określasię rocznąrrysokość
l. od budynkówi ich części:
a) mieszkalnych od lm2 powierzchni użytkowej'

0,79zl

gospodarczej
orazod budynków
związanychz prowadzeniemdziałalności
zajętychna prowadzeniedziałalności
b) mieszkalnychlub ich części
powierzchni
użytkowej,
gospodarczej
od 1m2

23,47zl

d)

TI

gospodarczej,
związanych z prowadzenienrdziałalności
wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowadzeniaściekóworaz
zbiorowego zaopatrzen\aw wodę od lm' powierzchni uĄtkowej

1,,21zl

gospodarczejw zakęsie obrotu
zajętychna prowadzenie działalności
od 1m2powierzchni uzytkowej,
siewnym
kwalifikowanym materiałem

10,98zl

zdrowotnychw rozumieniu
zwi4zanychz udzielanięmświadczeń
|eczniczej,zajętychprzezpodmiotyudzielające
przepisówo działalności
powierzchni
uzytkowej'
od lm,
tychświadczeń

4,18zł

statutowej
w tym zajętychna prowadzenieodpłatnej
pozostałych,
pożytkupublicznegoprzęzorganizacjepożytku
działalności
publicznego
od l m2powierzchniużytkowej'

7,10zl

2. od gruntów:
gospodarczej,bez względu na
ZwiąZanych z prowadzeniemdziałalności
sposóbzakwalifikowaniaw ewidencjigruntówi budynków od 1m.
oowierzchni.

0'93zł

pod budynkami i budowlami związanymi z prowadzeniemdziałalności
b) gospodarczejwykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowadzenia
ściekóworaz zbiorowego zaopatrzeniaw wodę od 1 m, powierzchni ,

0 , 1 4z l

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymijezior i zbiorników sztucznych od 1 ha
oowierzchni.

4,11zl

pozostałych,w tym zajętych na prowadzenieodpłatnejStatutowej
d) dzi ałalnościpoZytku publicznego przez or ganizacjepoiytku publicznego
od I m'?oowierzchni.

0.,49zl

c)

niezabudowanychobjętych obszaręmręwitalizacji, o którym mowa w
ustawiez dnia 9 pażdziernika2015r.o rewitalizacji(Dz.U.z 20|5r', poz
1177)'i połoionychna terenach,dla których miejscowyplan
zagospodarowaniaprzestrzennegoprzewiduje przeznaczeniepod
zabudowęmieszkaniowq, usługowąalbo zabudowęo plzeznaczenll
mieszanym obejmującymwyłączniete rodzajezabudowy,jeżeli od dnia
wejściaw życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynąłokres 4
lat' a w tym czasię nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanesood 1m'?powierzchni.
3. Od budowli :
ich wańościokreślonejna podstawieart. 4 ust.1pkt 3 i ust. 3.7 ustawy
o podatkach i opłatachlokalnych
z wyjątkiem:
od budowli wykorzysĘtvanych na potrzeby zbiorowego
odprowadzenia ściekóworaz zbiorowegozaopatrzeniaw wodę:

3,09zl

20

0,lo

$2.
Wykonanieuchwałypowierzasię Wójtowi Gminy StaryTarg.

$3.
Tracimocuchwała
Nr XXXIV 173712017
RadyGminyStaryTargz dnia10listopada
2017r.
podatku
w sprawie
wysokości
stawek
na2018rok.
określenia
odnieruchomości
$4.
Uchwałapod1egaogłoszeniuw Dzienniku Urzędowym WojewódŹwa Pomorskiego.

$s.
Uchwaławchodzi w życie

9 roku.

lrzewoani{'$1óRady
Gminy
*c, M,i,ł,

H/asiewicz

