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UCHWALA Nr XXXIV/318/2009
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 26 listop ada 2009 r.

w sprawie: okre6leniawysokoScistawek podatku od nieruchomoSci
na 2010 rok.
Na podstawieart.18 ust. 2 pkt. 8 i art.40 ust. I ustawyz dnia 8
marca1990r. o samorzqdziegminnym.( tekstjednolity :Dz.IJ. z 2001r. Nr
142, poz. 1591,ze zm.) , art.5ust.l ustawyzdnia12 stycznial99l r. o
podatkachi oplatachlokalnych. ( tekstjednolity:Dz.IJ. z 2006 r. Nr 121,
poz.844ze zm.)

Rada Gminy Stary Targ u c h w a I a, co nastppuje:

$1.
Stawki podatku od nieruchomoSciwynoszQ:

r. oD BUDYNKOWLUB ICH CZ{sCr:
a) mieszkalnychod lm2 powierzchniu2ytkowej

0,53 zl

b) zwiqzanych z prowadzenrem dzialalnoScigospodarczejoraz od
budynkow mieszkalnychlub ich czEScizajgtychna prowadzenre
dzialalnoScigospodarczejod lm'powierzchm uzytkowe

13,$521

c) zajEtychna prowadzemedzialalnoScigospodarczejw zakresie
obrotu kwalifrkowanym materialemsiewnym od 1m2powierzchni
uzytkowej

7,88 zl

d) zajqtychna prowadzemedzialalnoScigospodarczejw zakresie
udzielaniaSwiadczerizdrowotnychodlm2powierzchniuzytkowej

3,l5zl

e) pozostalych, w tym zajEtychna prowadzenieodplatnej statutowej
dzialalnoScipozytku publicznego przez or ganrzacjepozytku publicznego
od 1 m2 powierzchni uzytkowej

3,99 zl

2. OD GRUNTOW:

a) zwiqzanych z prowadzenrem dzialalnoScigospodarczej,bez wzglgdu
na spos6bzakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynkow od
1m2powierzchni

0,53zl

b) pod jeziorami zajqtychna zbiorniki wodne retencyjnelub
elektrowni wodnych od tha powierzchni

4,04zl

c) pozostalych, w tym zajgtych na prowadzenieodplatnej statutowej
dzialalnoSci pozltku publicznego przez or ganrzacje pozltku
publicznegood 1m2powierzchni

0,1821

3. Od budowli lub ich czpsci( w tym r6wnie2 wykorzystywanych
bezpoSredniodo wytwarzania energii elektrycznejlub ciepla, linii
elektroenergetycznych przesylowych i r ozdzielczych, ruroci4g6w
i przewod6w sieci rczdzielczej gazow,ciepla, paliw i wody od
budowli sluz4cychdo odprowadzaniaioczyszczaniaSciekow).

2 0

s2.
Wykonanieuchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Stary Targ.

$3.
Traci moc uchwalaNr XIX/19912008rRady Gminy w Starym Targu z dma30 pa2dziernika
2008r w sprawieokreSleniawysokoScistawekpodatku od nieruchomoScina2009rok oraz
uchwalaNr XXIII/22212008 z dnia 30 grudnia2008 r. w sprawiesprostowaniaoczywistej
omylki w treSciuchwaly Nr XIX/19912008Rady Gminy Stary Targz dnia 30 pa2dziernlka
2008 r. w sprawieokreSleniawysokoScistawekpodatkuod nieruchomoScina 2009 rok.

$4.
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywiel4 dni od dnia ogloszeniaw Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwaPomorskiegoi obowi4zujeod dnia 1 stycznia2010 r.

