UCHWAŁA Nr XIIl86l20t|
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 29 listopada2011r.
w sprawie: określeniawysokościstawek podatku od nieruchomościna 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o
samorządziegminnym' ( tekstjednolity : Dz,U ' z 2001 r. Nr I4f , poz' |59I, ze zm.), art.5
ust.1 ustawy z dnia |2 stycznia |991 r. o podatkach i opłatachlokalnych (tekst jedrrolity:
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.6l3 ze zm)

Rada Gminy Stary Targ u c h w a l a, co następuje:

s1.
Stawki podatku od nieruchomościwynoszą:

1. od budynków i ich częścisk|adowych:

a)

mieszkalnychod 1m2 powierzchnt uŻytkowej,

0,70zł

b)

zw iązanych z prow adzeniem działalnościgospodarczej oraz o d budynkó w
rnieszkalnych lub ich częścizajętychna prowadzentę działalności
gospodarczejod I m' powierzchni uzytkowej,

21,94 zl

c)

zwtązanychzprowadzentęmdziałalnościgospodarczej,
wykorzystywanychna potrzeby zbiorowegoodprowadzeniaściekówoTaz
zbiorowego zaopatrzeniaw wodę od lm2 powierzchni użytkowej

1'00zł

d)

zajętychna prowadzente działalnościgospodarczejw zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałemsiewnym od 1m2powierzchni uzytkowej,

10,,24
zl

zw tązanych z udzi elanięm Świ adczeń zdro wo tnyc h w rozum i eniu
e) przepisó w o działalno ści|eczniczej, zĄ ętych przez podmioty udzie l ające
tych świadczenod lm2powierzchni uży.tkowej'

D

pozostałych,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnejstatutowej
pożytkupublicznego przęz organizacje pozytku
działalności
publicznego od 1 m2 powierzchni uŻytkowej,

4.,45zl

7,36 zl

2. Od gruntów:

a)

zw tązanych z prowadzenięm działalności gospodarcz eJ,bez wz g1ędu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budyŃów od 1m2
powierzchni,

0184zl

po d budynkami i budow|amt zw tązanymiz prow adzeniem dzi ałalnoŚci
b) gospodarczejwykorzystywanychna potrzebyzbiorowego odprowadzenia
Ścieków oraz zbtorowego Zaopatrzeniaw wodę od 1 m2 powierzchni ,

0,10zl

c)

pod jezioramt, zajętychna zbiorniki wodne retencyjnelub elektrowni
wodnych od tha powierzchni,

4,33zl

d)

pozostałych,w tym zaptych na prowadzenieodpłatnejstatutowej
pozytku publicznego ptzez ot ganizacjepożytkupublicznego
działalności
od 1m2powierzchni,

0,43zl

3. od budowli lub ich cześci:
od budowli lub ich częŚci ( w tym równieżwykorzystywanych
bezpośrednio
do wytwarzaniaenergii elektrycznejlub ciepła,linii
elektroenergetycznyclrprzesyłowy ch i r ozdzię|czych, rurociągów i
rzewodów sieci rozdzielcze.igazow.ciepła,paliw

foń

4. Od budowli wykorrystywanych na potrzeby zbiorowego
odp row ad zenia ści eków or az zbiorow ego zaop atrzenia w w odę :
Od budowli wykorzystywanychna potrzebyzbiorowego odprowadzenia
ścieków oraz zbioroweso zaooatrzeniaw

s2.
Wykonanie uchwałypowierza się Wójtowi Gminy Stary Targ.

$3.
Traci moc uchwata Nr XLIV/4lflz}l)
Rady Gminy w Starym Targu z dnia 4 listopada
2010 r. w sprawie określeniawysokościstawek podatku od nieruchomościna 2011 rok i
uchwałaNr IIIlI2l2010 Rady Gminy Stary Targ z dnia 30 grudnia 2010 r' w sprawie
dokonania Zm|any treści uchwały Nr XLIV/4I2|20I0 Rady Gminy Stary Targ z dnia
4 listopada2010 r. w sprawie okreŚleniawysokościstawekpodatku od nieruchomości.

$4.
Uchwała wchodzi w Życie po upływiel4 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym
WojewodztwaPomorskiego i obowiązujeod dnia l stycznia 20|2 t'

