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UCHwAŁA Nr XXI/I51/2016

"T,ll,"JH,#HnT:.

$'sprarvie:określenia
wysokości
stawekpodatkuod nieruchomości
na 2017rok.

Na podstawieaft.18us1.2 pkt. 8 i ań' 40 ust' 1 ustawyz dnia 8 marca1990r.
gminnyn. ( tekstjednolityI Df.U. z 2016r' poz '446)' aft.5 ustawyz dnia
o samorządzie
12stycznia1991r. o podatkacl,i
i opłatach
lokalnych(tekstjedl': DzU ' z 20|6 r'poz.716),
uch$alaco następuje:
statvekpodatkuod nieruchomości:
$ 1. określasięrocznąłvysokość
1. od budynków i ich częścil
a) mieszkalnych od l m, powierzchni uż}1kowej,

0,74zl

gospodarczęj
związanychz prowadzeniem
działalności
orazod budynków
h\ mieszka1rrych
lub icl,tczęści
zajętychna prowadfeniedziała]ności
go"podarc/ej
od ln: porłierzchniuŻ)a[o$qi.

22,66rl

gospodarczej'
związanychz pr.owadzenien
działalności
c ) wfkorzystywanych
na potrzebyzbiorowegoodprowadzenia
ściekóworaz
zbioro\Ą.ęgo
zaopatrzenia
w wodęod 1m, powierzchniużytkowej

1 , 1 6z l

o.l

Zajęlychna prowadzeniedzialalnościgospodarczejw zakrcsie obrotu
kwa]ilikowanym materiałemsiewnym od ] mżpowieŹchni uż}tkowej,

związanychz udzielaniemświadczeń
zdrowotnychW rozumieniu

e) prfepisówo działalności
leczniczęj,zajętychprzezpodmiotyudzielające

tychśWiadczeń
od lm, powieżchniuż}1kowęj,

pofostałych,
w tym zajętychna prowadzenie
odpłatnej
statutowej

1) działalności
poż}tkupublicanegopzez organifacjepożytku

plblicznego
od 1mfpowierzchniuŻ)'1ko$qi.

10'59zł

4,61zł

7,00rl

2. od gruntórv:
gospodarczej'
bez względuna
działalności
zu.iązanychz prowadzenienr
'r) sposóbzakwali|rkowania
od lm'
gruntów
i
budynków
w ewidencji
porvierzclrni.

0,89zl

działalności
podbrrdynkamii budowlamizwiązanymiz prowadzeniem
na potrzebyzbiorowegoodprowadzenia
wykorzystywanych
b) gospodarczej
w wodęod l m, powierzchni,
zaopatrzenia
ściekór,r,
orazzbiorowego

0,13zl

stojącymilub Wodami
pod wodamipowierzchniowymi
ptynącymijeziori zbiornikówsztucznychod l ha
c) powierzchniowyrni
oowierzchni.
statutowej
odpłatnej
pozostałych,
w tyln zajętychna prowadzenie
publicznęgo
poż}'tku
przezorganizacje
pożytkuprtblicznego
ą) dziatalności
od 1 m'Żpowierzchni,
obiętyclrobszarenrewitalizacji,o któryn mowaw
niezabudowarryclr
(Dz.U.z20| 5r.' Poz
pażdziernika
20l5r. o rewita|izacji
9
usta\riez dnia
dla którychmiejscowyplan
l 177)'i połoionychna terenach.
pod
przewidujeprzeznaczenie
przestrzennego
zagospodarorvania
przeznaczenlu
uslugowąalbozabudowęo
e) zabudowęmieszkarrio\Ą.ą'
od dnia
tę rodzajezabudowy,jeżeli
nrieszanym
obeimującym\łyłącznie
gruntów
okręs4
upłynął
do
tych
w życietegoplarruw odniesieniu
wejścia
lat' a w tym czasienie zakończonobudowyzgodniez przepisamiprawa
od lmr powierzchni.
budowlcneto
3. Od budowli :
na podstawieart.4 ust'l pkt 3 iust.3-7 ustawy
określonej
ich wartości
lokalnych
podatkach
i
opłatach
o
z $yjątkięm:
od budowli wykorzystywanychna potrzobyzbiorowego
odprowadzeniaści€ k ów oraz zbiorowegozaop.trz€ n ia rv wodę:

4,54zl

0,47zl

2,98zl

zyo

0,t'a

$2.
powierzasię Wójtowi GnrinyStaIyTarg.
WykonarrieLtclrrvały

s3.
Traci moc uchwalaNr XU65lfOl5 Rady Gminy StaryTarg z dnia l3 listopada 2015r'w
na 2016 rok i uchwałaNr
wysokościsiawekpodatkttod nięntchomości
sprawieokreślenia
Rady Gminy StaryTarg z dnia li kwietnia2016r. w sprawieuchwalenia
XtVltOOlZOtO
na rok 2016od budowli.
stawkipodatkuod nieruchomości
nowejrt1sokości

s4.
w DzięnnikuUrzędowymWojewództ$'aPomorckiego'
Uchwałapodlegaogłoszeniu
* :!.

t stvcziń
Uclrwaławclrodziw życie z dnięm
'/-*,' ź0
-|.ibtr.'

Gminy
Przewodniczfifad)
fij;:.'r1
[i
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