
UCHWALA Nr XXVV151/08
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 26 listoPada2008t.

w sprawie: okreslenia wysokoSci stawek podatku od nieruchomoSci na 2009 rok

i zwolnieri z podatku od nieruchomoSci.

Na podstawie art.5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dtia 12.01.1991 roku o podatkach

i oplatach lokalnych (Dz.rJ.22006 Nr 121 poz.844 ze zm ), Obwieszczenia Ministra

Finans6w z dnia 29 lip,ca 2008 roku w sprawie g6rnych granic stawek kwotowych podatk6w

i oplat lokalnych w z0b9 r. ( Mp, Nr 59, poz.531) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala,

co nastgpuje:

$1

okresla siq wysokosd stawek podatku od nieruchomosci na 2009 rok :

1/ od budynk6w mieszkalnych lub ich czqSci - 0,60 zN od lm2 powierzchni uZytkowej

2l odbudynk6w lub ich czESci zwtqzanychzprowadzeniem dziaNalnoSci

gospodarczej oraz od budynk6w mieszkalnych lub ich czEsci

zaj gty ch na prowad zenie dzialalno S ci go sp o darczej
- 14,00 zN. od I mt powierzchni uZytkowej

3l odbudynk6w lub ich czqsci zajqtychna prowadzenie

dzialalno Sci go spodar czej w zakresie obrotu kwalifi kowanym

materialem siewnym - 9,24 zl od lm2 powierzchni uZytkowej

4l odbudynk6w lub ich czqSci zaiEtychna prowadzenie dzialalnoSci

gospodarczej w zakresie udzielania swiadczeri zdrowotnych
- 4,01 zl. od I m' powierzchni uZytkowej

5l odbudynk6w pozostatych lub ich czqsci - 4,20 zl od I m' powierzchni uzytkowej

6/ od budynk6w tuU ich .rpS"i zajEtychna prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnoSci poZytku

publiczneg o przez organizicjepozyt" publicznego - 6,64 zl od I m' powierzchni uZltkowej

7/ odbudowli - 2%ichwartoSci okreSlonej napodstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy

g/ od grunt6w zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej,bez wzglEdu na spos6b

zakwalifikowania wiwidencji grunt6w i budynk6w - 0,65 zl od I m2 gruntu

9l odgrunt6w pozostalych - 0,20 zN od I m2 gruntu

z wyj4tkiem
- zalgtych na prowadzenie nieodplatnej statutowej

dzialalnoSci poZytku publiczneg o przez

or ganizacj e poZytku Publiczne go - 0,37 zl od 1m2 gruntu



zajpty chpod wewnEtrzn4 komunikacj E -

oznacz;onych w ewidencji grunt6w i budynk6w
jako ,, dr" 0,10 A od I rn? gruntu

10/ od zbiornik6w wodnych retencyjnych, elektrowni wodnych, od grunt6w pod jeziorami

od t ha powierzchni - 3,90 zl

$2

ZwalniasiE od podatku od nieruchomoSci w 2009 roku :

nieruchomoSci lub ich czESci wykorzystyware przez jednostki organizacyjne powolane

do ochrony przeciwpo Zarowej, z wyjatkiem zajgtych na prowadzenie dzialalnosci

gospodarczej
nieruchomoSci lub ich czgsci wykorzystywane na cele wypoiryczania ksi4Tek i czytelnictwa,

z wyj 4tkiem zaj Ety ch na prowad zenie dziaNalno sc i go spodarczej

nieruchomosci lut ich czgsci wykorzystywane przez swietlice wiejskie zajmowane na cele

kulturalno - oSwiatowe, z wyj4tkiemzaigtychnaprowadzenie dzialalnoSci gospodarczej

s3

wykonanie uchwaly powieruasig Burmistrzowi Miasta i Gminy czerniejewo'

s4

TTACi MOC UCHWAtr,A NT XIV I77I 2OO7 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 28 listopad a2007 roku w sprawie: okreSlenia wysokosci stawek podatku od

nieruchomoSci na 2008 rok i zwolnieri z podatku od nieruchomoSci'

$5

uchwala wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

Woj ew6dztwa WielkoPolskiego.

Przewodni
Rady Miast



Uzasadnienie
do UchwatY Nr XXVV151/08

Rady Miasta i GminY Czerniejewo
z dnia 26 listoPada2008r.

Minister Finans6w w obwieszc zeniu z dnia 29 lipca 2008 roku przedstawil wysoko66 g6rnych

stawek kwotowych w podatkach i oplatach lokalnych jakie Rada mo2e uchwali6 w 2009 roku.
proponuje sig wzrost stawik w tym podatku / Srednio o 4,8 Yo I nie przyjmujQc stawek

maksymalny"h- ruproponowanych przez Mirustra Finans6w, opodatkowanie grunt6w oznaczonych

w ewidencji gruntEw i U,ray*O* jako ,,dr" oraz pozostawienie dotychczasowych zrvolnieri.

froiet<towane wysokoSci stawek uzyskaly pozytyvrnQ opiniE na posiedzeniu wsp6lnym

Komisji Rady w dniu 5.1 1.2008 r.

w swietle powy2szego podjecie uchwaly jest konieczne i uzasadnione.
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