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UCHWALA NR L/524/2014
RADY M IEJSKIEJ W TOSZKU

2

44-180 Toszek
leI. (0-32) 2J7-RQ-16
fa: (0-32) 233-41-11

z dnia 12 listopada 2014

L

w sprawie Dstalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na terenie miasta i gmioy Toszek oraz
zwolnien od podatku oa rok 2015

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1, artAl ust I i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 L 0 samorzqdzie
gminnym (Dz.U. z 2013 L poz,594 z p6Zn.zm .), art.5 ust. I ,2 i 3 oraz art.7 ust.3 ustawy z dn ia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.z 2014r. poz.849 z p6in.zm.)

Rada Miejska w Toszku ucbwala:

§ 1.
Ustalic na terenie miasta i gminy Toszek

nast~pujqce

stawki podatku od nieruchomosci:

1. Od grunt6w :
a) od 1 m 2 powierzchni grunt6w zwiqzanych z prowadzeniem dzia1alnosci gospodarczej, bez
zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w - 0,89 zl,
b) od 1 ha powierzchni pod jeziorami,

zaj~tych

wzgJ~du

na spos6b

na zbiorniki wodne retencyjne Jub elektrowni wodnych 4,54 zt,

c) od 1 m 2 powierzchni grunt6w pozostalych, w tym zaj~tych na prowad zenie odp1atnej statutowej dzialalnosci
poZytku publicznego przez organizacj e pOZytku publicznego 0,36 zl,
2. Od budynk6w lub ich

cz~sci

:

a) od 1 m 2 powierzchni uZytkowej budynk6w mieszkalnych 0,74 zl,
b) od 1 m 2 powierzchni uZytkowej budynk6w zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarezej oraz od
budynk6w mieszkalnych lub ich cz~sci zaj~tych na prowadzenie dzia!alnosci gospod arczej 22,30 zl,
c) od 1 m 2 powierzchni uZytkowej zaj~tej na prowadzenie dz.ialalnoSci gospodarczej w zakresie obrom
kwalifikowanym materia1em siewnym 10,75 zl,
d) od 1 m 2 powierzchni uZytkowej zwiqzanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepis6w
o dzialanosci leczniczej, zaj~tych przez podmioty udzielajqce tych swiadczel1 4,67 zl,
e) od 1 m 2 powierzchni uZytkowej budynkow pozostalych, w tym zaj~tych na prowadzenie odplatnej statlltowej
dzialalnosci pOZytku publicznego przez organizacje pOZytku publicznego 6,97 zl,
3. Od budowli:
a) budowle zwiqzane ze zbi orowym odprowadzaniem i oczyszczaniem sci ek6w - 0,5 % wartosci, okrdJonej
w przepisach art A ust.l pkt 3 i ust.3- 6 ustawy z dnia 12 stycznia 199 J roku 0 podatkach i oplatach lokalnyeh ,
b) pozosta1e budowJe - 2% wartosci , okreslonej w przepisach artA ust.1 pkt 3 i ust.3- 6 ustawy z dni a 12 stycznia
1991 roku 0 podatkach i op1atach lokalnych.

§ 2.
Zwolnic od podatku od nieruehomosei:
J) budynki i grunty lub ieh ez~sei wykorzystywane weelaeh oehrony przeciwpoz.arowej za wyja,tkiem
wykorzystywanyeh do prowadzenia dzialalnosei gospodarezej,

2) budynki lub ieh

ez~sei,

grunty oraz budowle wykorzystywane na potrzeby pomoey spoleeznej ,

3) budy nk i i grunty lub ieh

ez~sei

wykorzystywane do odprowadzania i oezyszezania sciek6w,

4) tereny rekreaeyjno-sportowe nie wykorzystywane do prowadzenia dzialalnosei gospodarczej .
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§ 3.
Traci moc Uchwala Nr XXX IXl413 /20 13 Rady Miejskiej w Toszku z dni a 20 listopada 2013 w sprawie
ustal enia \V)'sokosci stawek podatku od nieruchomosci na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnien od podatku
na yok 20 14.
§ 4.

Wykonanie Uchwaly powierza si(( Burmistrzowi Toszka.

§ 5.
Uchwala podlega rozplakatowaniu w miejscach publ icznych.

§ 6.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz((do\V)'m Wojew6dztwa
Slqski ego z moc,!: obowi<jZuj'!:q od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicz'!:cy Rady
Miej skiej w Toszku

y.~~
lreoeusz Kokoszka
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