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UCHWALA Nt43 ru lu07
RadY Gminy Starcza

z dnia 28 listopada 2007r.

w sprawie: ustalenia stawek podalku od nieruchomosci na 2008 lok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt B, art. 41 usi.1, ad.42 uslawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzAdzie gminnym \Dz. U. z 2001t. Nt 142, poz. 1591 z po2n. zm.) ofazart.s usl.1, art.7 us1.3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podalkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z20o6t. Nt 121, poz.B44
z p62nzm.)

Rada Gminy Starcza
u c h w a l a

s 1
Stawki podatku od nieruchomosci:

1. Od grunt6w:

al zNiqzanych z dzialalnoiciE
gospodarcza bez wzgledu na spos6b 'a0,702t
iakwalifikowinia w ewidencji grunl6w od '1 m'� powierzchni
j budynk6w

b/ pod jeziorami, zajetych 3,742t
na zbiornikiwodne retencyjne lub od t ha powierzchni
elekhowni wodnych

c/ od pozostalych. w tym zajety( h na prowadzenie
odplalnej statutowej dzialalnosci pozlku publicznego
ptzez otganizaqe pozfrku publicznego

- do 1000m? 0,162l
od 1 m'�powierzchni

- powyzej 1000m'� o,14zl
od '1 m'� powierzchnl

2. Od budynk6w lub ich czesci:

a/ mieszkalnych O,57zl
od 1m2 powierzchni uz\,'tkowej

b/ zwiezanych z prowadzeniem dzialalnosci
gospodafczej oraz od budynkow
mieszkalnych lub ich czqscizajelych na
prowadzenie dzialalnoscigospodarczej 17,402t

od 1 m'�powiezchni uzylkowei
c/ zajelych na prowadzenie dzialalnosci

gospodafczej w zakresie obrotu kwalfikowanym
materialem siewnym 8,8621

od 1 m'� powiezchni uzylkowej

d/ zajetych na prowadzenie dzlalalno6ci gospodarczej 3,A4zl
w zakresie udzielania awiadczeh zdrowotnych od 1 m'� powieRchni uzytkowej

e/ od pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie
odplatnej slalutowej dzialalnosci pozylku publicznego
ptzez otganizaqe pozytku publicznego - 5,0021

od 1 m'� powierzchniuzytkowei



3. Od budowli lub ich czQsci zwiazanych z prowadzeniem
dzialalnoscigospodarczej 2%

ich warloSci okfeslonej na
podsiMie ad.4 6L 1 pkt3

4. Zwalnia sie z podatku grunty i budynki zwiqzane z dzralalnoscia pzeciwpo2arowa z w)jqtkjem
powierzchni przeznaczonych na prowadzenie dzialalnolici gospodarcze].

5. Zwalnia sie z podalk! nieruchomosci i budowle bedqce wlasnosciq gminy nie oddane
w u2lkowanie innym podmiotom.

6. Zwalnia sie z podatku nieruchomosci bedAce wlasnosciq gminy ptzeznaczone na potrzeby
mieszkaniowe.

s 2
Traci moc Uchwala Nr 9/1U06 Rady Gminy w Starczy z dnia 05.12.2006r. w sprawie wysokosci
podatk6w i oplat lokalnych na 2007t.

s 3
Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowi Gminy.

s 4
Uchwala podlega rozplakatowaniu na lerenie gminy.

s 5
Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa SlEskiego iwchodzi w zycie po
uptylvie 14 dniod dnia ogloszenia, z mocE obowiezujEcE od 1 stycznia 2008roku
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