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Uchwala Nr..il...
z dnia Y

w sprawie okre5leniawysokoScistawek podatku od nieruchomoSci

Na podstawie art.I B ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca I990r. o
samorzqdziegminnym (tekstjedn. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz.l59l ze zm.), art.5
ust.l ustaw,yz dnia 12 stycznia l99lr. o.podatkach i oplatach lokalnych (tekst
jedn. Dz.U. z 2006r. Nr I21, poz.844 ze zm.) oraz ObwieszczeniaMinistra
Finans1w z dnia 25 paidziernika 2006r. w sprawie wysokofci g6rnych granic
stawek lo,uotowychw podatkach i oplatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz.758 z
2006r.) Rada Miejska uchwala, co nastqpuje:

$1.
Stawki podatku od nieruchomoSciwynoszqrocznie'.
1.OD GRLNTOW:
a) zwiqzanych
gospodarczej,
z prowadzeniem
dzialalnoSci
bezwzglgduna spos6b
zakwalifikor.l
gruntowi budynJr6r.r
aniaw ewrdencji
od lmz powierzchni

0,652,1

b) pod jeziorami, zajgtychna zbiomiki wodne, retencyjnelub elektrowni wodnych
od tha powierzchni

3,6521

c) pozostalych,w tym zajgtych na prowadzenieodplatnej statutowej dzialalnoSci
poZl.tkupublicznego przez organizacjepoZ1'tkupublicznego od 1m2powierzchni

0,2321

2. OD BUD\NKOW LUB ICH CZESCI:
a) mieszkalnychod 1m' powierzchni uZy'tkowej

O \7zl

b) zwi4zanychz prowadzeniemdzialalnoScigospodarczejoraz od budynk6w
mieszkalnychlub ich czpScizajgtych na prowadzeniedzialalnoScigospodarczej
od lm' por,rierzchniuzykowej

18,0021

c) zajEtychna prowadzeniedzialalnodcigospodarczejw zakresieobrotu
kwalihkowanym materialem siewnym od lm' powierzchni uZltkowej

8.5421

d) zajgtychna prowadzeniedzialalnoici gospodarczejw zakresieudzielania
Swiadczenzdrowotnych od 1m' powierzchni uZytkowej

3,7521

e) pozostalych,w tym zajgtych na prowadzenieodplatnej statutowejdzialalnoSci
poZytl<upubliczlego przez organizacjepoZtlku publicznego od im'
powierzchli uZltkowej

o,23zI

i. Od budon-li270 ich warloSciokre6lonejna podstawieaft.4 ust.l pht 3 i ust.3-7
ustawyo podatkachi oplatach lokalnych

$2.
Wykonanieuchri,'alypowierzasiq Burmish'zowiMiastai Gminy.
$3.
Traci moc UchwalaNr XL/255105Rady Miejskiej w Sztumiez dnia26listopada2005r.
rv sprarvieokreSlenia
wysokoici slawekpodatkuod nieruchomoSci.
$4.
Llohwaiawchodzi w zycie po uplyrvie 14 dni od dnia jej ogloszeniaw Dzienniku
Urzqdowym Wojew6dztwa Pomorskiegoz moc4 obowi4zuj4c4 od 01 stycznia2007
roku.

JlI '\i,t l,

Uzasadnienie:
Ustawa o podatkach i oplatach lokalnych
(tekst jednoi ity z 2006r.
ogloszonyw Dz.u.Nr r2l, poz.g44 ze zm.)
w art.5 ust.l nadala radom smin
uprawnieniado okredreniawysoko.ci stawekpodatr<u
od niemchomodci.
Stawlri kwotowe d1a poszczeg6lnychprzedmiot6w
opodatkowania na 2007r.
ustalono,podwy2szaj4cstawki z 2006r.uchwaloneprzezRadq
Miejsk4_
o 50/o z uwzgiqdnieniem zasady,zaokr4glai4cje
w g6rq do pelnych gtoszyofaz
nie przekroczenia g6rnych granic stawek
kwotowych okreSlonych w
obwieszczeniuMinistra Finans6w z dnia
25 pa2dziemlka2006r. (M.p. Nr 75.
poz.758z 2006r.).
Podjqcieuchwalyjestpodstawqdo \ryymiaru
i poborupodatkuod nieruchomosci.

