
Uchwała Nr XV/099/07 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 22 października 2007 roku 

 

w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 7 

ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r.  

Nr 121 poz. 844 ze zmianami)   

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości: 

1) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,56zł od 1m² powierzchni użytkowej, , 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 

- miasto – 16,50zł od 1m² powierzchni użytkowej, 

- wieś – 15,80zł od 1m² powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 8,86zł od 1m² powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych – 3,84zł od 1m² powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 

- budynków letniskowych – 6,37zł od 1m² powierzchni użytkowej, 

- garaży – 6,37zł od 1m² powierzchni użytkowej, 

- pozostałych budynków – 3,30zł od 1m² powierzchni użytkowej, 

2) od budowli – 2% 

3) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,62zł od1m² powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74zł od              

1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25zł od 1m² powierzchni, 

 

§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy, zwalnia się od podatku od 

nieruchomości z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej nieruchomości lub 

ich części zajęte: 

a) grunty zajęte pod cmentarze,  

b) nieruchomości lub ich części oraz grunty stanowiące własność gminy, które nie zostały 

oddane w zarząd, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie albo nie 

zostały objęte w bezumowne posiadanie. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/362/05 Rady miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2005r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2008 r. i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

 


