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1754 

 
UCHWAŁA NR XXXVIII/255/06 
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU 

 
z dnia 19 października 2006r. 

 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,  
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1,  
ust. 2 i 4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (jedn. 
tekst Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków od 1m2 powierzchni - 0,60zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha 
powierzchni - 3,51zł, 

c) pozostałych w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej, statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,10zł; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 0,48zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 17,54zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym, od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 8,43zł; 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 3,50zł, 

e) zajętych na prowadzenie działalności w za-
kresie kultury, kultury fizycznej i sportu, 
opieki społecznej, przeciwdziałania alkoho-
lizmowi, bezpieczeństwa publicznego i och-
rony przeciwpożarowej od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 3,33zł, 

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej, statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 
 - 4,39zł, 

g) od pozostałych budynków lub ich części 
będących własnością osób fizycznych, któ-
re zdały swoje gospodarstwo w zamian za 
rentę rolniczą od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 3,56zł, 

h) od garaży, od 1m2 powierzchni użytkowej 
- 6,04zł; 

3) od budowli: 

a) służących do odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków, rurociągów i przewodów sieci 
rozdzielczej wody, stacje uzdatniania wody 
ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 - 0,1%, 

b) pozostałych – ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 - 2%. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
_______________________________________________ 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenie następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transpor-
tu kombinowanego towarów między państwami członkowski-
mi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992); 
2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie 
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez 
Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej – wydanie specjalne. 
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