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Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 19 pa1dziernika 2018 roku

w sprawie okreSlenia wysoko5ci stawek podatku od nieruchomoSci na 2019 rok
w mie5cie i gminie Kolbuszowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art.4l ust.l oraz art.42 ustawy zdnia 8 marca
1990ro samorz1dziegminnym/jedn.tekst z20l8rDz.IJ.poz.994zp62n.zm.l,art.5 ust. I ustawy zdnia
12 stycznia 1991r o podatkach i oplatach lokalnych /jedn. tekst z20l8r Dz. U. poz.1445 zp6in.zm.l,przy
uwzglgdnieniu obwieszczenia Ministra Finans6w z dnia25 lipca 2018r. w sprawie g6rnych granic stawek
kwotowych podatk6w i oplat lokalnych na rok 2Ol9 lM.p. z20l8r.poz.745/,

Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia:

$ 1. OkreSlid wysokoS6 stawek podatku od nieruchomoSci w kwocie:

l) od grunt6w:
a) zwiqzanychz prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej,bezwzglgdu na spos6b

zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w - 0,80 zl od I m2 powiezchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojqcymi lub wodami powierzchniowymi plyn4cymi

jezior i zbiornik6w sztucznych - 4r7l zl od I ha powierzchni,
c) pozostalych, w tym zajgtych na prowadzenie odplatnej statutowej dziatalnoSci pozytku

publicznego przez organizacje poZytku publicznego - 0123 zl od I m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objgtych obszarem rewitalizacji, o kt6rym mowa w ustawie z dnia

9 pu2dziemika 2015r. o rewitalizacji i polo2onych na terenach, dla kt6rych miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowg mieszkaniow4,
uslugow4 albo zabudowg o przeznaczeniu mieszanym obejmujQcym wyl4cznie te rodzaje
zabudowy, jezeli od dnia wejScia w Zycie tego planu w odniesieniu do tych grunt6w
uplyn4l okres 4lat, a w tym czasie nie zakoriczono budowy, zgodnie z przepisami prawa

b) zwiqzanvch z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej orazod budynk6w mieszkalnych
lub ich czgSci zajgtych na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej - 19,75 zl od 1 m2
powierzchni utytkowej,

c) zajgtych na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materialem siewnym 10198 zl od 1 m2 powierzchni urytkowej,

d) zwiqzarrychzudzielaniem Swiadczeri zdrowotnych w rozumieniu przepis6w o dzialalnoSci
leczniczej, zajgtychprzezpodmioty udzielaj4ce tych Swiadczeri, - 4178 zl od I m2
powierzchni uiytkowej,

e) pozostalych, w tym zajgtych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnoSci pozytku
publicznego przez organizacje po2ytku publicznego- 4,50 zl od I m2 powierzchni urytkowej,

3) od budowli
a) zwiqzanychz dostarczaniem wody i odprowadzaniemsciek6w - I o/o ichwartoSci

okreSlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i oplatach lokalnych,
b) od pozostalych budowli - 2 o/o ich wartoSci

okreSlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i oplatach lokalnych.

S 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

budowlanego
2) od budynk6w lub ich czgsci:

a) mieszkalnych

S 3. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14
Urzgdowym Wojew6dztwa Podkarpackiego i
w 2019 roku.

- 3109 zl od I m2 powierzchni,

- 0,67 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej,

dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
ma zastosowanie do podatku naleZnego


