
UCHWAEA NR 13012001 
Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej 

z dnia 28 listopada 2001 roku 

w sprawie ustalenia wysokoSci stawek podatku od nieruchomoSci 
na 2002 rok 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorzqdzie grninnym 1 Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z poi. zm.1 art. 5 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych 1 Dz. 'u'. 
Nr 9 poz. 31 z poi. zm.1 w zwiqzh z rozporzqdzeniem Ministra Finansow z 
dnia 18 paidziernika 2001 roku w sprawie okreilenia gomych granic stawek 
kwotowych w niektorych podatkach i oplatach lokalnych I Dz.U.Nr 125 
poz. 13751. 

Rada Gminy i Miasta uehwala co nastepuje: 

Ustala wysokoX stawek podatku od nieruchomoki: 

1. Od budynkow mieszkalnych lub ich czqici od 1 m2 powierzchni uiytkowej, 
- 0,245 zf, 

2. Od budynkow lub ich czqici zwivanych z dzidalnoiciq gospodarczq inn3 
nii rolnicza lub leina, z wyjqtkiem budynkow lub ich czqsci 
przydzielonych na potrzeby bytowe osob zajmujqcych lokale mieszkalne, 
oraz od czqici budynkow mieszkalnych zajqtych na prowadzenie 
dzialalnoici gospodarczej - od 1 m2 powierzchni uzytkowej - -9, 71 zf, 

3. Od budynkow lub ich czqsci zajqtych na prowadzenie dzialalnoici 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem 
siewnym od m2 powierzchi uzytkowej - 6,30 zl, 

4. Od budynkow pozostalych lub ich czqsci - od lm2 powierzchni uiytkowej - 
-2, 81 zl 

- w tyrn dla budynkow letniskowych - od lm2 powierzchi uiytkowej - 
-5, 62 zl 



5 .  Od gruntow zwiqzanych z dzialalnoSciq gospodarczq innq nii rolnicza lub 
leSna z wyjqtkiem zwivanych z budynkami mieszkalnymi - od lm2 
powierzchni - 0,47 zl, 

6. Od p t o w  bqdqcych uzytkami rolnymi nie wchodzqcymi w sklad 
gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisow o podatku rolnyrn 
wykorzystywanych na cele rolnicze od lm2 powierzchni- -0,03 zl, 

7. Od gruntow pod jeziorami, a takie gruntow zajqtych pod zbiomiki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni- 3,28 zl, 

8. Od tzw. pozostalych gruntow - od 1 m2 powierzchni -0,045 zl, 
- w tym gruntow letniskowych - od lm2 powierzchni - 0, 09 zl, 

9. Od budowli wykorzystywanych bezposrednio od wytwarzania energii 
elektrycznej lub ciepla, linie energetyczne przesylowe i rozdzielcze, 
rurociqgi i przewody sieci rozdzielczej gazow, ciepla, paliw i woby, 
budowli stuiqcych do odprowadzenia i oczyszczania Sciekow, budynkow 
lub ich czqSci i bezposrednio zwiqanych z procesern poboru i uzdatniania 
wody - ich wartosci - 2%, 

- od pozostalych budowli ich wartoici - 2%, 

§ 2 
Wprowadza siq na terenie Gminy i Miasta nastqpujqce zwolnienia podatku od 
nieruchomoici: 
1. Od podatku od nieruchomoSci zwalnia siq budynki, budowle i grunty bqdqce 

wlasnoSciq, lub bq%ce w samoistnym posiadaniu Gminy i Miasta Izbica 
Kujawska z wyjqtkiem budynkow, budowli i gruntow bqdqcych w wynajmie 
i zarzqdzie przez osoby fwczne i prawne. 

§ 3 
Uchwata podlega wykonaniu przez Zarzqd Gminy i Miasta w Izbicy 
TT .' ~ujawskiej. 

§ 4 
Uchwala podlega ogloszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu 
Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej oraz poprzez opublikowanie w Dzienniku 
Urzqdowym Wojewodztwa Kujawsko - Pornorskiego. 

§ 5 
Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dziemiku 

'u'zqdowym Wojewodztwa Kujawsko - Pornorskiego, z mocq obowiwujqca od 
1 stycznia 2002 roku. 


