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z dnia 9 listopada 2010 r

w $prawic ustslmia stawek podatku od nieruchomoici na ml I rok

Na podstaRie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.l, art.41 ust.l, tr1.42 usta\ry z dnis 8 marca 1990r. o selorz4dzie
gninnym (Dz. U. z200lr. Nr 142, po"- l59l zfi . ^n., omz art. sust.l, ustau]'zalnia 12 slczria l99lr.
o podatkach i oplatacb lokalnych @z U- z 2010 r Nr 95, poz613 z pozn. zn.) Rtda Cminy Starcz, uchwala:

$ 1. Stawki podatku od nieruchomorici:

l\od grunt6te:

a) zlliqzefFh z prowadzeniem dzialatnosci gospoddczrj, bc?. w?gl&n na sposob ,rakwaiifikowania
$ ewidencji grunt6w i budlah6w - Q7t zl od I n' !'orrierzchni,

b) pod jeziorami, zaj9tch na diomiki wodne retencine lub elektrowni \vodnych -{,lS zl od thr
powierzchn i,

c) pomstattch, $ trD zajet-vch na prowadzenie odpldej statutowej dndaho&ri poitku plblicznego przez
organizacje po4dru pubiiczrego:
-do l000nr 0,18 zl

- od nad*y,Ii powy2€j 1000m: - 0,15 zl

2)od budynkiw lab ich c76{ci:

a) njes*dttei - 0,63 od 1 m'� powiertthai fi)lBoutej,

b) zwiezan)ch z prowadzeniem dzddrcSci goslodarcz€t oraz od budlnk6rr mi€sz*a.lnych lub ich czadci
zaj€tych na prowadzenie dzalahosci gospodarczEj 1E,00 zl od lm! powi€rzchni uz]'tkowci,

c) zajQ,ch na prowdt efue dzalalnoici gospodarcE! w akeste obroi! kt aljfikowattyn narenalcnl
siewym - 9.82 zl od 1mr eowi€rzchoi uiYtko\rei.

d) tnjpllch ta $olradn je didalnolci eospdat nJ w zahdie udzlelania iwiadcTch 2dau,,otnycb - 127 zt
od I mt porrierzchni ui]'tkowej,

o) pozostdvch. w tlm zajg!_ch na pro\radzcnic odptatncj statulowej dztalalnodci poz.ltku publicaego przez
organizrcjc porrytl-u publicznego - 5,10 zl od I nf ponierzchni ui]'tkowej,

3)od budorrli - 2!/o ich wanodci okreilonej na podstawie dt 4 ust.I pkt 3 i ust.3-7.

li 2. Wykonanie uchwaly powicz, sia W6jtowi Gminy

$ 3. Uch* ala podlcga rozplskalrowaniu na terenie gmmy.

S.t. Uchwda podlega publikacji w Drennrlu Ur4dowym woje$oda'a Slqs*iego i wchodi wicic po
upt]1lie 14 dni od dnia oglosz6iri4 z 1noca obowiqzrjacaod I stcznia 201I roku.
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