UCHWAŁA  Nr XXVI /  180   / 2008
Rady Miejskiej w O¿arowie
z dnia  01 paŸdziernika 2008 roku

W sprawie : okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci obowi¹zuj¹cych na                             
                       terenie Gminy O¿arów.    
     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm. ) , art.5 ust.1 i ust.3  ustawy z dnia 12  stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych1)   ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.     Nr 121 poz. 844 z póŸn. zm.) oraz przy uwzglêdnieniu obwieszczenia Ministra Finansów  z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych w podatkach  i op³atach lokalnych w 2009 roku ( M.P. Nr 59  , poz.  531 ).
Rada Miejska w O¿arowie uchwala :
§1.
I. Okreœla siê nastêpuj¹ce roczne stawki  podatku od nieruchomoœci :
	od gruntów :

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu                                       
           na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2                     
           powierzchni                                                                                                         – 0,74  z³    
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni                                  
    wodnych – od 1 ha powierzchni                                                                          – 3,90  z³
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej                   
    dzia³alnoœci po¿ytku  publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego                       
     – od 1m2 pow.                                                                                                      – 0,09 z³
	od budynków lub ich czêœci :

a)  mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej                                                          – 0,50 z³
       b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków       
           mieszkalnych  lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci               
           gospodarczej – od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej                                                 – 19,81z³
       c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu   
           kwalifikowanym materia³em siewnym – od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej         – 9,24 z³
 d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania                 
     œwiadczeñ zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej                                 – 3,84z³
       e) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci                                           
           po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego z wyj¹tkiem                       
           gara¿y – od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej                                                              -2,50 z³
       f) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci                      
           po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego                                            
            gara¿y – od 1m2 powierzchni u¿ytkowej                                                              –5,50 z³
3). od budowli – 2 % ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

                                                                   § 2.
Wykonanie uchwa³y  zleca siê Burmistrzowi O¿arowa.

                                                                   § 3.
Nadzór nad wykonaniem uchwa³y sprawuje Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bud¿etu .
           
 § 4.
Z dniem wejœcia w ¿ycie uchwa³y jednak nie wczeœniej ni¿ 1 stycznia 2009 roku traci  moc uchwa³a Nr XIV/80/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na terenie  Gminy O¿arów.
          
  § 5.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œwiêtokrzyskiego
 i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia  og³oszenia .

