
U c h w a I a NT: ................................ . 


Rady Miejskiej w Toszku 

z dnia ................................ . 

w sprawie: ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na terenie 

miasta i gminy Toszek oraz zwolnien od podatku na rok 2012 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. I, art.41 us!. 1 i art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzitdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 

z p6zn.zm.), art.S us!. 1 i us!.3 oraz art.7 ustJ ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 0 podatkach 

i oplatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.z 201 Or. Nr 95, poz.613 z p6Zn.zm.) 

Rada Miejska w Toszku 

u c hwala: 

I. Ustalic na terenie gminy i miasta Toszek nast~pujitce stawki podatku 


od nieruchomosci: 


11 od grunt6w : 


a) od 1 m 2 powierzchni grunt6w zwiitzanych z prowadzeniem 


dzialalnosci gospodarczej, bez wzgl~du na spos6b 


zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w 

b) od I ha powierzchni pod jeziorarni, zaj~tych na zbiorniki wodne 


reteneyjne lub elektrowni wodnyeh 


c) od 1 m 2 powierzehni grunt6w pozostalych, w lyrn zaj~tych 


na prowadzenie odplatnej statulowej dzialalnosci pozytku 


publicznego przez organizaeje pozytku publieznego 


21 od budynk6w lub ieh ez~sci : 

a) od I rn 2 powierzehni uzytkowej budynk6w mieszkalnyeh 


b) od 1 rn 2 powierzehni uzytkowej budynk6w zwiqzanych 


z prowadzeniern dzialalnosei gospodarezej oraz od budynk6w 


rnieszkalnyeh lub ieh ez~sei zaj~tyeh na prowadzenie dzialalnosci 


gospodarczej 




e) od 1m 2 powierzelmi uzytkowej zaj«tej na prowadzenie 

dzialalnosei gospodarezej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materialem siewnym 

d) od 1m 2 powierzelmi uzytkowej zaj«tej na prowadzenie 

dzialalnosei gospodarezej w zakresie udzielania 

swiadezen zdrowotnyeh 

e) od 1 m 2 powierzelmi liZytkowej budynk6w pozostalyeh, 

w tym zaj«tych na prowadzenie odplatnej statutowej 

dzialalnosci pozytku publieznego przez organizaeje pozytku 

publieznego 

3/ od wartosci budowli 

a)budowle zwiqzane ze zbiorowym odprowadzaniem 

i oczyszezaniem seiek6w ... ..............................0,5 % 

b)pozostale budowle ... ............. ... ...............2% 

2. Zwolnic od podatku od nieruehomosei: 

I) budynki i grunty lub ieh cZ«Sci wykorzystywane w eelaeh 

oehrony p~eciwpozarowej za wyj'l.tkiem wykorzystywanych 

do prowadzenia dzialalnosei gospodarezej. 

2) budynki i grunty lub ieh cz«sei zaj«te na potrzeby opieki spoleeznej 

przez podmioty nie dzialaj'l.ee w celu osi'l,gni«eia zysku a swiadezqce 

uslugi na rzeez mieszkancow miasta i gminy Toszek 

3) budynki i grunty lub ieh cz«sci wykorzystywane do zbiorowego 

odprowadzania i oczyszczania seiek6w 

4) tereny rekreaeyjno-sportowe nie wykorzystywane do prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczej 

5) budynki i grunty lub ieh cz«~lci stanowiqce wlasnosc (wsp61wlasnosc) gminy, 

o ile nie S'l. we wladaniu os6b tizyeznyeh, os6b prawnyeh lub jednostek organizacyjnyeh 
nie maj'l.cyeh osobowosci prawnej ,0 kt6ryeh mowa w art.3ust.1 pkt 3 i 4 ustawy 0 

podatkach i oplatach lokalnyeh 

3.Wykonanie Uehwaly powierza sit; Burmistrzowi Toszka 

4. Uehwala podlega rozplakatowaniu w miejseach publieznyeh. 

5. Uehwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz«dow)'m Wojew6dztwa Slqskiego 

i wehodzi w zyeie z dniem ! stycznia 20 12r. 

http:dzialaj'l.ee

