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Poz. 4435

4435
UCHWALA Nr XIV/66/2007 RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 21 listopada 2007 roku
w sprawie podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) oraz na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust.
12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z pón. zm.) Rada
Gminy Mycielin uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci po³o¿onych na terenie Gminy Mycielin w wysokoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,54 z³
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,65 z³
c) pozosta³ych - od 1 m2 powierzchni w tym: zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 0,08 z³
2) od budynków lub ich czêci:
2

a) mieszkalnych - od 1m powierzchni u¿ytkowej 0,20 z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej 15,00 z³

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 8,50 z³
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 3,70 z³
e) pozosta³ych - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej w tym:
zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego 3,40 z³
3) od budowli - 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - 2%
§2. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci w
drodze inkasa.
2. Ustala siê inkasentami podatku od nieruchomoci
so³tysów wsi.
3. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso podatku, o którym
mowa w ust. 1 okrela uchwa³a Nr XXXIX/169/2005 z dnia 30
grudnia 2005 r.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od 2008 roku.
2. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Mycielin
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
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