
I1ADA GMINY
\ . /  s tarczy

UCHWALA NR IO2 /  XVI /  12
RADY CMINY STARCZA

z dnia 28 l istopada 2012 r.

n sprart'ie ustalenia sfawek podatku od nieruchomosci na 2013 rok

Na podslawie an.18 ust.  2pkt 8,  an.40 un. l .  art . , l  I  ust. l ,  an-42 usta$! zdnia 8 marca 1990r.  o samorzqdzie
gminn)m (Dz. U. z200lr .  Nr 142. poz- l59l  zp62n. zn.)  oraz art-  5ust. l  Dsta\\-1 zdnia 12 stycznia l99lr .
o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.6l3 z pozn. zm.) Rada Cminy Starcza uchwalal

$ l. Slawki podalku od nieruchomoacil

1)Od grunt,6w:

a) zwi4zanych z prowadzeniem dzialalno(ci sospodarcze-i, b€z wzelgdu na spos6b zakwalifikowania
$ e\\.idencji srunt6$ i budynk6w - 0,87 zl od 1 mrpowierzchni,

b)pod jeziorami, zajgtych na zbiomiki $odne reiencyjne lub elekro\ni wodnych -,1,51 zlod Iha
po\\ierzchni,

c) pozostabch, wtlm zajetych na pro'r'adzenie odplahej statutowej dzialalnoici po4tku publiczneeo przez
organizacje po4tku publicmego:

- do 1000mr'0,20 zI od I m: powierzchni.

-  od nadwyzki powyzej 1000mr-0,16zlod I  mrpowierzchni,

:)Od budynk6w lub ich cz$sci:

a) mieszkalnych - 0,68 zl od I mrpowierzchni uzltkowei.

b) zqiazan)ch z prowadzenjem dzialalno(ci gospodarczej oraz od budynk6$ mieszkalnych lub ich czgsci
zajqoch na prowadzenie dzialalnoaci gospodarczej 19,00 zl od lmrpowierzchni uryrkowej.

c) zajqlych na prowadzenie dzialalno(ci gospodarczej 
"'zakresie 

obrotu k"'alifikowanym materialem
siewn)m - 10,65 zl od I m']po\\'jerz chni uzyrkowej,

d.) zwiazan-vch z udzielaniem (r'iadczen zdro*otn)ch w rozumieniu przepis6$' o dzialalnoici leczniczej.
zajef ch przez podmioty udzielajqce tych nviadczen - 4,63 zl od I tnr powierzchni uzytkowej.

e) pozosralych. \\'l]n zajelycb na prowadzenie odplatnej statulowei dzialalnoici pozyrku publicmego przez
organizacje po4"tku publicmego - 5,20 zl od I mrpo"'ierzchni u4tko\r'ej ,

i)Od budor{i - 2% ;ch warto(ci okreilonej na podslawie art. 4 usi.l pkl i i us1.3-7.

$ 2. Wykonanie uch*'ab po$ierza sie W6jtowi Cnin).

S J.  Uchwdla podlega ro./plakdro$dnru rra rerer ie gmrn).

S, l .  Uchwala podlega publ ikacj i  $ Dzienniku Urzqdo$)m Woje$odzl$, Sl4\ l iego i  $,chodzi *zlc ie po
uplywie 14 dni od dnia ogloszenia, z moc4 obowiazujqca od I stlcznia 2013 roku.

Przewodnicz4ca Rady cminy

e1-./
mgr Ewa Jfdrrejewska

ld: UCPIE-LISWK-AKOYL-DPEVW-KTTVC. Podpran!


