
RADA GMINY ucHwALANRr3E.xxr r .2 , lT
w Starczy RADy cMtNy srARczA

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie okreilenia wysokofci stawek podatku od nieruchomoici na 2018 rok

Na podstawie art.l8 ust.2pkt8, art.40 ust.l. art.4l ust.l, art.42 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie
gminnym (Dz.U.z20l7r., poz. 1875) oraz art.5 ustawy zdnia l2 stycznia 1991r. o podatkach ioplatach
lokafnych (Dz. U. z 2017 r. poz.l 785), oraz Obwieszczenia Ministra Finans6w z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie
g6mych granic stawek kwotowych podatk6w i oplat lokalnych w 2018 r.(M.P.22017 r. poz.800),

Rada Gminy Starcza uchwala:

$ l. Stawki podatku od nieruchomoSci:

I ) od grunt6w:

a) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej, bez wzglgdu na spos6b zakwalifikowania
w ewidencji grunt6w i budynk6* - 0,90 zl od I m: powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojqcymi lub wodami powierzhniowymi plynqcymi jezior i zbiomik6w
saucznych - 4,63 zl od I ha powierzchni,

c) pozostalych, w tym zajgtych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci po2ltku publicznego przez
organizacje poZytku publicznego:

- do 1000m'- 0,25 zl od I m2 powierzchni.

- od nadwyzki powy2ej 1000m:- 0,16 zl od I m: powierzchni.

d) niezabudowanych objQfych obszarem rewitalizacji, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 9 paidziemika 2015r.
o rewitalizacji (Dz.U. 22015r. poz. 1717) ipoloZonych na terenach, dla korych miejscowy plan
zagospodarowania przestzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowg mieszkaniow4, uslugowq albo
zabudowg o przeznaczeniu mieszkalnym obejmuj4cym wyl4cznie te rodzaje zabudowy, je2eli od dnia
wej5cia wzycie tego planu wodniesieniu do tych grunt6w uplyn4l okres 4lat. aw tym czasie
nie zakoiczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowalnego - 3,04 zl od I m: powierzchni;

2) od budynk6w lub ich czgSci:

a) mieszkalnych - 0,76 zl od I m: powierzchni uzytko\4'ej,

b) zwi4zanych z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej oraz od budynk6w mieszkalnych lub ich czgSci
zajgtych na prowadzenie dzialalnoici gospodarczej - 20,00 zl od I mr powierzchni uZytkowej,

c) zajgtych na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym
- 10,E0 zl od I mr powierzchni u{tkowej,

d) zwiqzanych z udzielaniem (wiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepis6w o dzialalnoici lecmiczej.
zajQlych pruez podmioty udzielaj4ce tych Swiadczeri - 4,65 zl od I mr powierzchni uZytkowej,

e) pozostalych, w tym zajgtych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalno5ci poZytku publicznego przez
organizacje pozltku publicznego - 5,20 zl od I m2 powierzchni uzytkoweji

3) od budowli - 27o ich wartoici oke(lonej na podstawie art. 4 ust.l pkt 3 i ust.3-7.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy.
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$ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dawa Sl4skiego iwchodzi w 2ycie
z dniem I swcznia 2018 roku.

Przewodniczqca Rady Gminy

T1''-u
mgr Ewa Jgdrzejewska
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