
Uchwa a Nr ____/5/____/09

Rady Miejskiej w I owej

z dnia _________________________ 2009 r.

w sprawie okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 1) oraz
art.  5  ust.  1  i  ust.  4,  art.  7  ust.  3  ustawy z  dnia  12  stycznia  1991 r.  o  podatkach  i  op atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z pó n. zm. 2) uchwala si , co
nast puje:

§ 1. Ustala si  nast puj ce stawki kwotowe podatku od nieruchomo ci:

Lp. Przedmiot opodatkowania Stawka podatku w z Jednostka
opodatkowania

GRUNTY
1. zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej,

bez wzgl du na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków

0,74 1 m² powierzchni

2. pod jeziorami, zaj tych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 3,88 1 ha powierzchni

3.  pozosta e, w tym zaj te na prowadzenie odp atnej
statutowej dzia alno ci po ytku publicznego przez
organizacje po ytku publicznego

0,26 1 m² powierzchni

BUDYNKI LUB ICH CZ CI
4. mieszkalne 0,62 1 m² powierzchni

ytkowej
5. zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich cz ci
zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej

19,81
1 m² powierzchni

ytkowej

6. zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia em
siewnym

9,24
1 m² powierzchni

ytkowej

7. zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadcze  zdrowotnych 3,57 1 m² powierzchni

ytkowej
8. pozosta e, w tym zaj te na prowadzenie odp atnej

statutowej dzia alno ci po ytku publicznego przez
organizacje po ytku publicznego

4,18
1 m² powierzchni

ytkowej

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 420.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr
116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463.



BUDOWLE LUB ICH CZ CI ZWI ZANE Z PROWADZENIEM
DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ

Lp. Przedmiot opodatkowania Stawka podatku w z Jednostka
opodatkowania

9. wykorzystywane bezpo rednio do wytwarzania
ciep a, ruroci gi i przewody sieci rozdzielczych
ciep a

2 %

warto  okre lona na
podstawie art.4 ust.1
pkt 3 i ust.3,4 ustawy o
podatkach i op atach
lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006
r. Nr 121 poz. 844 z
pó n.zm.)

10. wykorzystywane jako ruroci gi i przewody
sieci rozdzielczych wody oraz wykorzystywane
bezpo rednio do procesu poboru i uzdatniania
wody

1% j.w

11. wykorzystywane jako ruroci gi i przewody do
odprowadzania i oczyszczania cieków 1% j. w.

12. wykorzystywane do sk adowania nieczysto ci
sta ych 1% j. w.

13. Pozosta e 2% j. w.

§ 2. Zwalnia si  z podatku od nieruchomo ci:
1) grunty, budynki lub ich cz ci oraz budowle lub ich cz ci:

a)  wykorzystywane do prowadzenia dzia alno ci komunalnej zwi zanej z
zaspokajaniem zbiorowym potrzeb w zakresie odprowadzania i oczyszczania
cieków,

b) zaj te pod cmentarze,
c) wykorzystywane do ochrony przeciwpo arowej;

2) grunty oraz budynki lub ich cz ci:
a) wykorzystywane do prowadzenia dzia alno ci bibliotecznej,
b) wykorzystywane pod dzia alno  kulturaln  i sportow ,
c) zwi zane z realizacj  zada  w zakresie pomocy spo ecznej.

§ 3. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 4. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Lubuskiego i obwi zuje od 1 stycznia 2010 r. 3

3 Niniejsza uchwa a by a poprzedzona uchwa  Rady Miejskiej w I owej Nr 187/5/XX/08 z dnia 25 listopada
2008 r. w sprawie okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci która obowi zuje do dnia wej cia
w ycie niniejszej uchwa y.


