
W KOIBUSZ'O\4tsJ

UCHWAT A NrXXYl294l20
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 28 wrzesnia 2020 roku

w sprawie okreSlenia wysokoSci stawek podatku od nieruchomoSci na 2021 rok
w mieScie i gminie Kolbuszowa.

Na podstawie art. l8 ust.2 pkt 8, art.40 ust. l,art.4l ust.l orazart.42 ustawy zdnia 8 marca

1990r o samorz4dzie gminnym /jedn. tekst 22020r Dz. U. poz. 713l, art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia

l99lr o podatkach i-optatach iokalnych /jedn. tekst z 2019r Dz. tJ. poz. l170l, przy uwzglgdnieniu

obwieszczeria Ministra Finans6w z dnia il tip"u 2020r. w sprawie g6rnych granic stawek kwotowych

podatk6w i oplat lokalnych na rok 2021 lM. P.22020r. poz' 6731,

Rada Miejska w Kolbuszowei postanawia:

$ 1. Okreslic wysokoSc stawek podatku od nieruchomo$ci w kwocie:

1) od grunt6w:' 
a) iwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczei,bez wzglgdu na spos6b

zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynkow ' 0o90zt od 1 m' powierzchni,

b) pod wodami powierzchnio*ymi stoj4cymi lub wodami powierzchniowymi plyn4cymi
' 
jezior i zbiornikow sztucznych 4,99 zl od t ha powierzchni'

c) pozostalych. w tym zajgtyc-h nu pro*udzenie odplatnej statutowej dzialalnoSci pozlku

publiczne go prrirorganira"je pozytku publicznego - 0,29 zl od I m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objqtych obsiarem rewitalizacji, o kt6rym mowa w ustawie z dnta

9 pa2dziernit<a ZOt5i. o rewitalizacji i polozonych na terenach, dla ktorych miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowq mieszkaniow4,

uriugo*4 albo zabudowg o prr"rni"r"niu mieszanym obejmuj4cym wyt4cznie te rodzaje

zab,idowy, jezeliod dnia wejScia w zycie tego planu w odniesieniu do tych grunt6w

uptyn4l okres 4lat, a w tym czasie nie zakoirczono budowy, zgodnie z przep-isami prawa

budowlanego - 3,28 zl od I m2 powierzchni,

2) od budynk6w lub ich czqSci:

a) mieszkalnych - 0,80 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej,

bS zwtqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej oraz od budynk6w mieszkalnych

lub ich czgsci zajgtych na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej - 22,00 zl od I m'

powierzchni u2Ytkowej'
c) zajEtych na prowadrenie d.ialalnoSci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materialem siewnym 11,62 zl od I m' powierzchni u2ytkowej,

d) zwi4zanych z udzielaniem Swiadczet'r zdrowotnych w rozumieniu przepis6w o dzialalnoSci
' 
leczniczij, zajgtych przezpodmioty udzielaj4ce tych Swiadczet'r, - 5,06 zl od 1 m'
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3)

powierzchni uiYtkowej'
e) pozostalych, w tym zaiExych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozy'tku

publiczneg o przezorganiru.l. poZytku publicznego- 5,00 zl od I m2 powierzchni utytkowej'

od budowli
a) zwiqzanych ze zbiorowym zaopaltzeniem w wodq i zbiorowym odprowadzaniem Sciek6w

orazryri..o* kanalizacji deszczowej - I 7o ich wartoSci'

okreSlone.i na podstawie art. 4 ust. 1 pti: i ust. 3-7 ustawy o podatkach i oplatach lokalnych,

b) od pozostalych budowli ' 2 "h ich wartoSci'

okreSione.i na podstawie art. 4 ust. I pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i oplatach lokalnych'

2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

3. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku

I.Jrzgdowym wojewodztwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku naleznego

s
$

w 2021 roku.


