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UeHWALA NR xLllu,l48/10
RAOY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU

z dnia 27 pa2dzietnika 2010 | .

w sprawie okreSlenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci olaz wprowadzenia zwolniei
w tym podatku"

Na podstawie art. 18ust.2pK8ustawyzdnia08 marca 1990 roku o samozedzie gminnym (Dz U'
z200i r. Nr 142, poz. 1591 zmieniony: Dz. U.z2OO2t. Nr23, poz 220; Nt 62' poz.558; Nr'113,poz'
984; Nr 153, poz. 12711Nt 214, poz. 1806; Dz. U z 2003 t Nr 80' poz- 717;N' 162' poz 1568; Dz U'
z2604t .v  aO2,  poz .  1055;  Nr116,poz .  1203;  Dz .  U 2  2005 r .Nr '172,poz  1441:Nt  175 'poz  1457;
Dz.U.z2oo ' t .  N i ' t z ,  poz .  128;  Nr '181,  poz .1337;Dz.U z2007 t  N t  48 ,poz-327;  Nr '173,  poz  '1218;

Dz. U. z 2OO8 r. Nr 180, poz. 11'l1;Nr223,poz 1458;Dz.U.z2009 r. Nr52, poz 420; Dz U 2009r'N'
157, poz. '1241, Dz. U. z2O'lO r. Nr28, poz 142,Dz tJ. z 2010 r' Nr 28' poz 146l Dz U z 2010 r' Nr
106,  poz .  675) ,  a r t .  5  us t .  1 ius t .3orazar t .7us t .3us tawyzdn ia12s tyczn ia1991 roku  opodatkach
ioplaiach tok;lnych (Dz. lJ. z2o1o r' Nr 95, poz. 613; Dz. u Nr 96, poz 620), Rada Miejska
w Dziezgoniu uchwala, co nastepuje:

S l. Ustala sie stawki podatku od nieruchomosci w nastepujqcej wysokosci:

1) 1)OD GRUNT6W:

a)zwiqzanychzpfowadzeniemdzialalnoscigospoda.czej,bezwzglgdunaspos6bzakwalif ikowan'a
w ewidencji grunt6w i budynk6w - 0,64 zl od '1 m'� powierzchni,

b) pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zt od '1 ha
oowierzchni,

c) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci po2ytku publicznego
przez organizacje pozytk! publicznego - 0,41 zl od I m'�powierzchni;

2) OD BUDYNKoW LUB ICH CZESCI:

a) mieszkalnych - 0,67 zl od 1 m'�powierzchni uzytkowej'

b) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od bu-dynk6w mieszkalnych lub ich
czes;i iajetych na prowadzenie dzialatnosci gospodarczej - 18,47 zl od 1m'� powiezchni
u2ytkowej,

c) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem
siewnym - 9,82 zl od 1 m'�powierzchni uzytkowej,

d) zajetych na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczei w zakresie udzielania Swiadczen zdrowotnych
- 4,27 zl od 1 m" powierzchni uzytkowej'

e) pozostatych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dziatalnosci po2ytku publicznego
' 
ptzez organizacje po2ytku publicznego - 7,06 zl od 1 m'� powierzchni uzytkowej;

3) Od budowli 2% i ich wartosci okreslonej na podstawie art 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach

i oplatach lokalnych.

S 2. Zwalnia sie z podatku od nieruchomosci budowle zwiazane ze zbiorowym zaopatrzeniem
w wode izbiorowym odprowadzaniem Sciek6w.

S 3. Obni2a sie stawke podatku od nieruchomosci wymienionych w S 
'1 pK 2lit e bedAcych

wlainosciq emerytbw i reniisi6w do kwoty 5,13 zl od 1 m'� powierzchni uzytkowej, z zastze2eniem S 4

54. Zwalnia sie z podatku od nieruchomosci budynki lub ich czesci pozostale po przekazaniu
go"ioO"|."tt" rolnigo za emeryture lub rente, z wyjAtkiem budynk6w lub ich czesci zajetych na
prowadzenie dzialalnoSci gospodarczei
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S 5. Traci moc uchwala Rady Miejskiej w Dziezgoniu Nr XXX325/09 z dnia 29 paZdziernika 2009 r.
w spfawie okreslenia wysoko$ci stawek podatku od nieruchomosci oraz wprowadzenia zwolnief w tym
podatku, oraz uchwala nr xXV/269/09 Rady Miejskiej w Dziezgoniu zdnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwaly nr Xl)(r|216/08 Rady lvliejskiej w Dziezgoniu w sprawie okreslenia wysokosci
stawek podatku od nieruchomoSci.

S 6. Uchwata wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia og0oszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojew6dztwa Pomorskiego, z mocq obowi4zujaca od 01 stycznia 2011 roku.
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Uzasadn ien le

Na oodstawie art.5ust. '1 pK 1-2ustawyzdnia 12 stycznia'199'l r '  o podatk€ch ioplatach lokalnych

i;:i#ilo ;l i,-si, pA 6rsi R"di'lriejska w D;ierzsoniu w drodze uchwalv okresla wvsokosd
It"*"t poo"tf, z tym, 2e stawki nie mogq przekroczyd rocznie g6rnych.granic stawek l$'otowych
plii":triori-iJili r"ii"iriv"r, '" ior r r. 6up ii ds, poz.7s's) Obwieszczenie Minisha Finans6w z dnia 30
iio". zoro i. . stawri Dodatku od nieruchomo3ci na 2011 rck w stosunku do roku 2010 zostaly
podwyzszone o 2,6 %.
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