Uchwała Nr LXV/577/14
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 7 listopada 2014r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318, z
2014r. poz.379, poz.1072 ) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz.849) Rada Miejska w
Pyrzycach uchwala, co następuje:
§ 1.Określa się stawkę podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m²
powierzchni - 0,73 zł,
2) pod jeziorami ,zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1ha powierzchni - 3,83 zł,
3) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1m² powierzchni – 0,38 zł,
2.od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej – 0,62 zł,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej – 19,42 zł,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej –
9,06 zł,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,94 zł,

5) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1m² powierzchni użytkowej
– 3,14 zł z wyjątkiem garaży, dla których stawka od 1 m2 powierzchni
użytkowej – 6,52 zł.
3. od budowli –
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartości
określonej na podstawie art.4 ust 1 pkt.3 i ust 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r o podatkach i opłatach lokalnych( tekst jedn. Dz. U .z 2014r poz.849.)
z tym, że od rurociągów oraz przewodów sieci rozdzielczej wody
związanych ze zbiorowym zaopatrywaniem w wodę oraz zbiorowym
zaopatrywaniem w energię cieplną służących bezpośrednio do wytwarzania
i przesyłu wody, ciepła oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1 %
wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
§ 3. Tracą moc Uchwała Nr XLVIII/455/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 13 listopada 2013r.w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. poz.4029).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Przewodniczący Rady
Ryszard Grzesiak

