
UCHWALA NR .'!OY./.1.?R /.2..0AI\ 
RADY MIEJSKIEJ W toszKu 

z dnia 23 Iistop.da 20 I I r. 

w sprawie : ustalenia wysokosci stawek podatku od niernchomosci na terenie miasta i gminy Toszek 
oraz zwolnien od podatku n. rok 2012 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. I , .rt.41 ust.l i art. 42 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 
osamorz'tdzie gminnym (Dz.V. z2001 r. Nr 142 poz.1591 zp6in.zm.), art.5 ust. 1 i ust.3 oraz art.7 ust .3 
ustawy z dnia 12 styeznia 1991 r. 0 podatkaeh i oplataeh lokalnych (tekst jedn. Dz. V.z 20 I Or. Nr 95, poz.6 13 
z p6in.zm.) 

R.d. Miejsk. w Toszku 


Uchw.l.: 


§1. 

Ustalic na terenie gminy i miasta Toszek nast~puj'tee stawki podatku od nieruehomosei: 

1. ad gruntow : 

a) ad 1 m 2 powierzehni gruntow zwi'tzanyeh z prowadzeniem dzialalnosei gospodarezej, bez wzgl~du na 
sposob zakwalifikowania w ewidencji gruntow i budynkow 0,84 zl 

b) od I ha powierzchni pod jezioram i, zaj~tyeh na zbiorniki wodne reteneyjne lub elektrowni wodnyeh 4,33 
zl 

e) od 	 1m 2 powierzchni grunt6w pozost.lych, w tym zaj~tyeh na prowadzenie odplatnej statutowej 
dzi.lalnosei poZytku publicznego przez organiz.eje poZytku publicznego 0,2 I zl 

2. od budynkow lub ieh cz~sc i : 

a) od 1 m 2 powierzehni uZytkowej budynk6w mieszkalnyeh 0,70 zl 

b) od 1m 2 powierzehni uZytkowej budynkow zwi'tzanyeh z prowadzeniem dzialalnosci gospodarezej 
oraz od budynk6w mieszkalnych lub ieh ez~sci zaj~tych na prowadzenie dzialalnosei gospodarezej 
21.25 zl 

c) od 1m 2 powierzehni uZytkowej zajl'tej na prowadzenie dzialalnosei gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materialem siewnym 10,24 zl 

d) od 1m 2 powierzchni uZytkowej zwi'tZanyeh Z udzielaniem swiadezen zdrowotnyeh w rozumieniu 
przepis6w 0 dzialanosei leezniczej, zaj,tych przez podmioty udzielaj'tee tyeh swiadezen 4,45 zl 

e) od 	 1m 2 powierzehni uZytkowej budynk6w pozostalyeh, w tym zaj,tych na prowadzenie odplatnej 
statutowej dzialalnosci pOZytku publieznego przez organizaeje pOZytku publieznego 6,64 zl 

3. od wartosei budowli 


a) budowle zwi'tZane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem seiek6w 0,5 % 


b) pozostale budowle 2% 


§ 2. 

Zwolni6 od podatku od nieruchomosci: 

I. budynki 	 i grunty lub ich eZl'sci wykorzystywane weelaeh oehrony przeciwpoiarowej za wyj'ttkiem 
wykorzystywanych do prowadzenia dzialalnosci gospodarezej. 

2. 	budynki i grunty lub ieh eZl'sci zaj,te na potrzeby opiek i spolecznej przez podmioty nie dzialaj'tce w celu 
osi'lgnil'cia zysku a swiadeZ'tce uSlugi na rzeez mieszkane6w miasta i gminy Toszek 

3. budynki i grunty lub ieh cZl'sei wykorzystywane do zbiorowego odprowadzania i oczyszezania seiekow 
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4. tereny rekreaeyj no-sportowe nie wykorzystywane do prowadzenia dzialalnosei gospodarezej 

5. budynki i grunty lub ieh ez~se i stanowiqee wlasnosc (wsp6Iwlasnosc) gminy, 0 ile nie s'l we wladaniu 
os6b fizycznyeh, os6b prawnyeh lub jednostek organizacyj nych ni e majqeyeh osobowosei prawnej , 0 

kt6ryeh mowa w art.3ust.l pkt 3 i 4 ustawy 0 podatkaeh i oplatach lokalnyeh 

§ 3. 

Wykonanie Uehwaly powierza s i~ Burmistrzowi Toszka 

§ 4. 

Uchwa!a podJega rozplakatowaniu w miejseaeh publicznych. 

§ 5. 

Uehwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Woj ew6dztwa Slqskiego i wehodz i w iyeie z dniem 
1 styeznia 20 12r. 
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