Uchwała Nr IV/14/02
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 5 grudnia 2002 roku
w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 5 ust. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. Nr 9 poz. 31 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości na rok 2003 w wysokości:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,51 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
 miasto - 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 wieś - 14,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł od 1 m2 powierzchni
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
2) od pozostałych budynków lub ich części:
a) od budynków letniskowych - 5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) od garaży - 5,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) od pozostałych budynków - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3)

od budowli - 2 % wartości

4) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowana w ewidencji gruntów i budynków - 0,58 zł od
1m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych - 3,38 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1/ nieruchomości będące we władaniu jednostek i zakładów budżetowych podległych
Urzędowi Miasta i Gminy w Drezdenku
2/ nieruchomości będące we władaniu placówek charytatywnych
3/ nieruchomości zajęte na cmentarze komunalne i wyznaniowe
4/ grunty i nieruchomości zajęte na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych
5/ pozostałe budynki niemieszkalne położone na gruncie do 1 ha fiz. lub 1 ha
przeliczeniowego, służące wyłącznie działalności rolniczej, będących w posiadaniu
podatników mających odrębne gospodarstwa rolne na innym terenie.

§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXXVI/292/01 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 listopada 2001
roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

