
RADA IVIIEJSKA
W KOLBUSZOWEJ

tJ C Il W A l. A Nr XIV/I72ll9
Rady Mie.iskie.i w Kolbuszowe,i

z dnia 30 paidziernika 2019 roku

w sprawie okreSlenia wysokoSci stawek podatku od nieruchomoSci na 2020 rok
w mie5cie i gminie Kolbuszowa.

Na podstawie ar1. l8 ust.2 pkt 8. art.40 ust. l. art.4l ust.l oraz alt.4l ustawy z clnia 8 ttrarca

lgg0rosantorz4dziegnrirrnvrn/jcdn.tckst t20l9rDt.U. poz.506 rp62n.t.n.l.ar1.5Ltst. ltlstau'r zclrtia

l2 stycznia l99ll o podatkaclr i oplatach lolialnych /.iecln. tckst t 2019r Dz. LJ. poz. ll70i. przr

trwzglgdnieniu obwieszczenia Ministra liinansorv zdnia24 lipca 2019r. w sprawie gornych granic staw'eli

kwotowych podatk6w i optat lokalnych na rok 2020 lM. P. z20l9r. poz.738l,

Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia:

!| 1. Okreslic wysokoSi stawck podatkLr od nicruchontoSci rv kwocie:

1) od gruntow:
a) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej,bez wzglEdu na sposob

zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynkow - 0,8521od I m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stoj4cymi lub wodami powierzchniowymi plyn4cymi

jezior i zbiornikow sztucznych - 4,80 zl od I ha powicrzchni,
c) pozostalych, w tym zajEtych na prowadzenie odplatnei statutowe.i dzialalnoSci pozytktr

pub I i czr-reg o prz,e7. o rgarri zac.i e pozytk u pLrbl i cznc go - 0,26 zl od I m'powicrzclrni,
d) niezabudowanych objgtych obsz.arem rewitalizac.ii. o kt6rynl mowa w ustawie 't, dnia

9 pa2.dziernika 2015r. o rewitalizacji i polozonych na terenach, dla kt6rych mie.iscon'y plan

zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowg mieszkaniow4.

uslugow4 albo zabudowg o przeznaczeniu mieszanym obejmujqcym wyt4cznie te rodzaje

zabudowy. jezeli od dnia wejScia w zycie tego planu w odniesieniu do tych gruntow
uplynql okres 4laI. a w tynr czasie nic zakoficzono budowy. z-godnic z przepisattti prawa

br.rdowlanego - 3,15 zl od I m2 polvierzchni,
2) od budynkow lub ich czESci:

a) mieszkalnych - 0,75 zl od 1 m'polvierzchni uZytkon'ej,
b) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczei oraz od budynk6w n-rieszkalnych

lub ich czgsci zajgtych na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej - 21,00 zl od 1 m2

powierzchni uZytkowej,
c) zajEtych na prowadzer-rie dzialalnoSci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowarl\Ilrl

materialem siewnym I l,l8 zl od I m' ptxvicrzchni u2y'tkowc.i,

d) zwiqzanych z udzielaniem Swiadczeri zdrowotnych w rozumieniu przepisow o dzialalnoSci

Iecznicze.i. zajqtych przcl- podmioty urdzielai4ce tych Swiadczeri. - 4,87 zl od I m'
porvierzchni u2ytkowej,

e) pozostalych, w tym zajgtych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnoSci pozylku

publicznego ptzezorganizacje po2ytku publicznego- 4,75 zl od I m2 powierzchni u2ytkowc.i,

3) od budowli
a) sieci wodociqgowych i kanalizacy'ln,vch w z-akrcsic zbiorowcgit z.aopatrz-cnia w wodq

i zbiorowcgo odprowadzarria Sciekclw oraz s)'stcnroll kanaliz.ac.ji dcszczowej. sluzqcych do

$

s

odprowadzania opadow atmosf-erycznych
okreSlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i r-rst. 3-7

b) od pozostalych budowli
okreSlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi
3. Uchwata wchodzi w Zycie po uplywie 14

UrzEdowym Wojewodztwa Podkarpackiego i

w 2020 roku.

ustawy o podatkacr, .1,1;".X,Xrl;rr.tl
- 2 n/o ich wartoSci,

ustawy o podatkach i oplatach lokalnycli.
Kolbuszowe.i.
dni od dnia ogloszenia w l)zicntrikLr

ma zastosowanie do poclatku ttalezncgo

PRZEWOD

AleksonderWilk


