
Uchwaia Nr 321/XXXVI/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. 594 ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
199lr. opodatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.),
Rada Miejska wChorzelach uchwaia, co nastepuje:

§1

Okresla si<? wysokosc stawek podatkuod nieruchomosci:

1 ) od gruntow:

a) zwiazanych z prowadzeniem dziaialnosci gospodarczej, bez wzgledu na sposob
zakwalifikowania wewidencji gruntow i budynkow - 0,72 zl od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zl od
1 ha powierzchni,

c) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dziaialnosci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku publicznego - 0,20 zl od 1m2 powierzchni;

2 ) od budynkow lub ich czesci:

a) mieszkalnych - 0,62 zl od 1m2 powierzchni uzytkowej.
b) zwiazanych z prowadzeniem dziaialnosci gospodarczej oraz od budynkow mieszkalnych
lub ich czesci zajetych na prowadzenie dziaialnosci gospodarczej - 16,20 zl od 1 m2
powierzchni uzytkowej,
c) zajetych na prowadzenie dziaialnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materialem siewnym - 9,41 zlod 1m2 powierzchni uzytkowej,

d) zwiazanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych wrozumieniu przepisow odziaialnosci
leczniczej, zajetych przez podmioty udzielajace tych swiadczen - 4,25 zl od lm2
powierzchni uzytkowej,

e) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dziaialnosci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku publicznego 4,20 zl od lm2 powierzchni uzytkowej.

3) od budowli - 2%ich wartosci okreslonej na podstawie art. 4ust. 1pkt 3i ust. 3-7 ustawy o
podatkach i oplatach lokalnych.



§2

Traci moc Uchwaia Nr 220/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012 roku
w sprawie okreslenia wysokosci stawekpodatkuod nieruchomosci.

§3

Wykonanie uchwaly powierza si?Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§4

1. Uchwaia podlega ogloszeniu wDzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego
2. Uchwaiawchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2014 r.


