
UC HWALA Nr XXXII 1 7 2t 2005
RADY GMINY W STAREJ BLOTNICY

z dnia 29 listooada 2005 r.

w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na 2006 rok_

Na podstawle art. 18 ust.2 pkt I ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (tekst
jednol i ty  Dz.  U.  z  20O1t .  Nr  142,  poz.  1591,  z  2O02r.  Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.  558,  Nr  113,  poz.  984,
Nr 153,  poz.  1271,  N(  214,  poz.  '1806;  z  2003r .  Nr  80,  poz.717,  Nr  '162,  poz.  1568,  z  2O04r.  Nr  102,  poz..1055,  Nr  '116,  poz.  1203,  Nr  214,  poz.  1806 z 2005 r .  Nr  172,  poz.  1441,  Nr  175,  poz.  1457) , ,  i  ar t .  5  ust .
1 ustawy z d nia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op.latach lokalnychr ( tekst jednolity Dz. lJ. z 2002r. Nr 9,
poz.84,D2.  U.  z  2002 r .  Nr  200,  poz.  1683,  z  2003 r .  Nr  96,  poz.  874,  Nr  1 '10,  poz.  1039,  Nr  188,  poz.'1840,  Nr200,poz.  1953 iNr203,  poz.  1%6,22004 r .  Nr92,  poz.880 i884,  Nr96,  poz.959,  Nr  123,  poz.'1291 i  Nr  281,  poz.2782 oraz z 2005 r .  Nr  130,  poz.  1087,  Nr  143,  poz.  1 199,  Nr  164,  poz.  1365,  Nr  167,
poz. 1399, Nr 169, poz. '1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484.) oraz obwieszczenia Ministra
Finans6w z dnia 27 pa2dzemika 2005r. w sprawie wysokosci gornych granic stawek kwotowych w
podatkach ioplatach lokalnych (Monitor Polski Nr68, poz. 956), Rada Gminy w Starej B.btnicy uchwala co
nastepuJe:

S 1. Ustala siQ wysokose stawek podatku od nieruchomosci na terenie gminy Stara Blotnica, w
nastepujEcq wysoKoscr:

1 Od grunt6w:
a) zw@zanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzglgdu

w ewidenc1igruntow ibudynk6w od 1 m'powiezchni -
b) pod jezioram i, zajgtych na zbiomiki wodne, retencyjne lub elektrowni

powierzchni -

na sposob zakwalifikowania
0,4521,

wodnych od t ha
3,4021

c) od pozostalych, w tym zakvch na prowadzenie odptatnej statutowej dzia+alnosci po2ytku
pubficznego przez organXacjg pozytku publiczn€go od 1 m2 powierzchni - 0,082{.

2. Od budynk6w lub ich czpSci:
al zwqzanych z prowadzonE dzialalnoscq gospodarczq oraz od -budynkow mieszkalnych lub ich

czpsci zajgtych na prowadzenie dzialalnosci gospodarcze.j od 1mr powiezchni uzytkowej- 14,5021,
b) zajetych na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem

siewnym od 1m'powierzchni uzytkowej - 6.50zl.

o )

zajeiych na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w zakresie udzielania Swiadczei zdrowotnych
od 1m' powierzchni uzytkowej - 3,5021,
od budynkow letniskowych od 1m'powierzchni uzytkowej - 5,6021,
od pozostatych budynkow lub ich cz?sci, w tym zalqtych na prowadzenie
dzialalnosci po2ytku publiczneg o przez organzacje pozytku publbznego
uzvtkowei -

0 mieszkalnych od 1 m2 powierzchni uzytkowej

odpktnej statutowej
od 1m' powierzchni

4,5021.
0,562i

3- Od budowli - 2% ich warto6ci okreSlonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 iust. 3-7 ustawy o podatkach
i oplatach lokalnych".

S 2. Wykonanie uchwaly powierza stg Wojtowi Gminy Stara Blotnica.

S 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dziennku UzQdowym
Wojew6dztwa Mazowieckiego i obowiqzuje w roku podatkowym 2006.

PRZEWODNICZACY

,b9LiyE "
--_f trA Szczepannushi

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastepuiqcych dyrektyw Wsp6lnot europejskich:
1) dyrekty'^y S2/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wsp6lnych zasad dla niekt6rycn rypow

tfansportu kombinor'r'anego totar6,v migdzy pairstwami czlonko/r'skimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.199A.
2) dyrekty$ry 1999/62lwE z dnia 17 czetwca 1999 r- w sprawie pobierania oplal za uzytko,./anp ni€,ktofych typow

infrastru ktury przez pojazdy ciezar(Ne (Dz. Urz. WE L z 20.07. 1999).
Dane dotyczEce ogloszenia aktow pra\ /a Unii Europqskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospoliti{ PolskE czlonkostwa w Unii Europejskjel'- dotyczq ogloszenia tych akt6w w dziennjku Urzedowym Unii Europejskiej
wydanie specjaloe


