
Uchwala Nr XXXIV/317/2005
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 15 listopada 2005 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
w Gminie Sulechów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 200lr., Nr 142 poz. 1591 z późnozm.), art. 5 ust. 1, 3, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r., Nr 9 poz. 84 z
późnozm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

l.od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków, od 1 m2powierzchni, 0,60 zł

2) podjeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni, 3,20 zł

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego, od 1 m2powierzchni. 0,16 zł

2.od budynków lub ich cześci:

1) mieszkalnych, od 1 m2powierzchni użytkowej, 0,50 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2powierzchni
użytkowej, 17,00 zł

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotukwalifikowanym materiałem
siewnym, od 1 m2powierzchni użytkowej, 7,27 zł

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
od 1 m2powierzchni użytkowej, 3,46 zł

5) zajętych na garaże, od 1 m2 powierzchni użytkowej, 5,50 zł



6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od l m2powierzchni
użytkowej. 4,00 zł

3.od budowli
określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2% ich wartości

§2. 1.Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

l) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na potrzeby statutowej działalności
w zakresie kultury, kulturyfizycznej i sportu, pomocy społecznej,

2) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na potrzeby statutowej działalności
w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz wymiaru
sprawiedliwości,

3) lokale socjalne wraz z przynależną częścią gruntu, znajdujące się w gminnym zasobie
mieszkalnym,

4) grunty zajęte pod cmentarzekomunalnei znajdującesię na nichbudynki.

2. Zwolnienia, o których mowa w § 2 ust. l pkt l i 2 nie dotyczą nieruchomościlub ich części
wykorzystywanych przez innepodmiotyna prowadzenie działalnościgospodarczej.

§3. Traci moc uchwała Nr XXIII/194/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 listopada 2004
roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
w Gminie Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 103, poz.1609 ).

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od l stycznia 2006 r. oraz podlega podaniu do
wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na terenie Gminy Sulechów i w Biuletynie
InformacjiPublicznej.
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