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UCHWAŁA NR 11/11/2018
RADYMIEJSKIEJw GLINUJECKU

z d..... zv lislopadc mi 8 r.

w sprnwic okrcs'lenii. vbysnkuści slawek poilalki. ...i nieruchomości

Na pndslawlc ”1713 ubl. zpkix ustawy zdnia z mama lm . o samorządzie gminnym (tekst jednnllly.
nzru zzmxr poz. 994ze zm.) lnnciuq Iustxwy zdnia [Zslyuuld 199! r apodaikacn .oplniaen
lokalnych ( ieksi iednplrry. Dz, U zzmxr paz 1445 ze z....) - Riida Miejska wGIlnojecku uchwala, m
nuslęp e.

51.0krcśla się .... lererile Gminy Glmcieck =mwkr podatku od nierochomośc. wna>lęp1uących
wywkohciauh
|)01Igrunlóv1.

a)zwlązanych 7prowadzeniem dziukllmści gospodamzq. hez lwględu na spusób zakwalinkoiiiiiiiiii
w cwdcncji grnniow i budynków”: zl nd . mlmwlcnchlli.

blped wadami pow.erzcl.niowyrr.. eioiacym. lnh wodami powierzchniowym. plynacym. jc71nr
. zblnmlkńw<zmc7nych- 4,61 (I od I l... powrerzcnni,

c)....zoeialyeh w lym LaJęlych .... prowadzenie odplairiei siaiiiiowe. dzialalności pozyiku publicznego
hrm organizacjepozyikii pub znegafnlo zl od l ...z pnwmwchlli.

:|)nluubudowanych cbieiycli nbsumm rcwlmlucji. okmrym muwd Wuąlawu: zdnia 9puźdzlerl1lkz1
zuls . .. rewitallucjl (Dz U z1017 poz 1023), i polozonych ..a ierenaeh, dla klńlych mquCnWy plnll
ugnspodnrowaiiia pnalnennego przeWidine przeznacmllle pod zabudowę mlewkamową. udugnwą
albo zabudowę :) przeznaczen... nii .zanyn. obejmującymwyląunlc lc rodzaye zabudowy,Juęll od dnia
oeiśeia w zycie leg.. plan.. w odniosimiii do iych gr....iow ..plynnl akres 4 lala, ry... czasie
...e laknńcmno budowy dgodnie z prmpisdmi prawa budowhnegu , 3.03 zl od I .nz powlenchnl.

z. od budynków lub ich czesc.:

a) niiesnchlnycl. , 11.59 zl od i m1 „Wierzch... u?ylkowcj,

hmiazanych zpmwadzenie... dzialalnuśul guspudurczej oraz od budynków mieszkalnych hih .cl. części
zajęły-Ju na prowcdzeniedzinlalnos' gnspodalczq 411,44 z. rid I 1111 powlerzchlll 11731kan„

()znjęlych na p.owadzen.e d7la|alnośu gospodarczej wznlmie ob...... kwalll'lkuwanym maleridlem
s.ewi.yrn , 10,76 zl od 1 ...z powlcrmhni nzyikiiwei.

d)7w1ą7arlych z uduelamem ś iadczeń mrawelnycli. w mzllmlelllu plmmsńw odzlalnlnaścl leczniczą
„nel h pizez podmiory ..dzielaiace lych Śwladcltń , 4.1»: zl od I m2 powlenchm użytkowej,

e)poznslalych, wiyri. mjclych na prowadzenie ...lplmnei ›lllluluuq dzldlulnuś pozylku publnznego
przc7 nrganimie pozylku publicznego,„5 zl od 1 111” powierzchni czyihewei z wyjąlkiem
- gamy wolnnsmącyuh .skladow opalin dla kirirych s.awkn Wynosi , 3.77 zl od i rr.1 prlelKhnl
..zyikowei.

:)od hudnwłi , z % ich wanośm określone; na podslawle ...i. 4 o... 1 pkl 3 i usl. 3-7 uslawy o podalkach
ioplniceh Iakelnych.

gzz dniem weiścia wzycie ninieiszei uchwaly imei moc Uchwala le/umnlo kady Mieiehie.
w (Jklnnjecku zdnia Jolisiecada znloirikri w xprawic nkrcślcllla wysnknscl srawek wpedalkii od
nlemchomnścl.

53.Uchwala podlega oghvvcnln wD7lc|1riikn Urzędowy" Wolcwbdzlwa Mazowieckiego lwchndll
w zyclezdnierr. I sryoznia 20m ..
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wrze : Sikorski

... vmchssenurnBAerócwsxF1cx7r21„rihanny ' en......



Unsudnienie
Na podala—Nie nn. 5 ustawy zdmn Lz stycznia mn r 0 podalknch iopłalach Iwknlnych ruda gmmy Jest

Lobuwląmnu dn określenia wymkm'd stawek pmhlku mi memchnmośu sxnwk. określone pr7c7 (mi;
me mogą prukmczyć slawek makxymainych ustalonych w/w „mm cm: granice sxawck kwotowych
obowiązujące w dnnym roku podatkowym ulegają wmczme znuamc na naslcpny rok poda-kow w :lopmu
odvawi&lająxym wskaźnikcm cen tow.-nów mang konsumpcyjnychw „krew pierwmegu pólmcm roku,
wklurym slawkl ulegają zmienic, wsmsunku do analogicznego akmsu roku poprzedniego Zgndnic
z komunikatem mensa Głównem» uwm Sul)/stycznego zdnla |: ma zm ! opubnknwanw
menmm Pnlskim (MP. pOL 701) »xsknźmk cen lnwam'w .nsmg konmmpcyinych wpwrwuym
pmmau zm ›: w s(ownku do pierwszego półrocza zm 7 ry wymósl mms (wami cm a 1,5 %).

Biorąc pod uwagę pnwym: proponuje się podwynzeme slawek pndmku nd nmuchomości (› u, %

Sporządził Pawel rigmk.
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