R.ADA MIEJSKA
KIJDOX4TT-ZDROJTI

UCHWALA NR IIV5/I8
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 7 gnrdnia 2018 r.

w sprawie okre5lenia wysoko6ci stawek podatku od nieruchomo5ci oraz wprowadzenia zwolnierl w

tyn

podatku

Na podstawie art. 18 usf 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
(tj. Dz.U.22018r., po2.994, poz. 1000, poz. 1349, poz.l432), art.5 ust.l, 2 i4, art.zuc, art.20d
ust.2 pkt2 ustawy z dnia 12 slyczria 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych (tj. Dz.U. 22078 r.,
poz. 1445) oraz rozporz4dzenia Komisji (UE) Nr 140712013 z dnia 18 $rudnia 2013 roku w sprawie stosowania

art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
352 224.122013) zarz4dza siQ co nastQpuje:

Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Un.

W

$ 1. OkeSla sig nastgpuj4ce stawki podatku od nieruchomoSci obowiqzuj4ce na terenie grniny Kudowa

Zdt6j:

L

-

1) od gunt6w:
a) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej

w ewidencji grunt6w i budynk6w
b)

bez wzglgdu na spos6b zaklasyfikowania

0,93 zt od 1 m2 powierzchni;

pod wodami powierzchniowymi stoj4cymi lub wodami powierzchniowymi ptyn4cymi jezior
i zbiornik6w sztucznych - 4,71 zl od I ha powierzchri;

c) pozostalych, w tym zajgtych na provradzenie odplatnej statutowej dzialalnoSci poZl4ku publicmego
przez organizacje pozytku publicznego - 0,49 zl od I m2 powierzcluri, z wyj4tkiem:
- dzierzawionych na ogr6dki przydornowe

-

0,10 zl od

I

m? powierzchni;

d) niezabudowanych objgtych obszarem rewitalizacji, o kt6rym rnowa w ustawie z dnia 9 pa2dziemtka
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i polozolych na terenach, dla kt6rych miejscowy plan
zagospodarowania pzestrzennego przervidr.rje przeznaczenie pod zabudowg mieszkaniow4 ustugow4
albo zabudowg o przeznaczenit mieszanym obejnujqcym ryl4cznie te rodzaje zabudowy, jeZeli od dnia

wej6cia

wrycie tego planu

w odniesieniu do

lych grunt6w uplyn4l okes 4lat, aw tym

nie zakoriczono bu dowy zgodn\e zprzepisami prawa budowlanego

-

czasie

3,09 zl od 1 m2 powierzchni.

2) od budynkow lub ich czgSci:
a) mieszkalnych

-

0,79 zl od

I

m'z

powierzchni uzytkowej;

b) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej oraz od budynk6w mieszkalnych lub ich czgSci

zajgtych

na prowadzenie dzialalnoici

gospodarczej

z wyj4tkiern:

-

23,47

zl od

1m2 powierzchni uzytkowej,

- zajqrych na prowadzcnie dzialalnodci gospodarczej w zakresie udzielania ustug weterynaryjnych
4,78 z1 od I m2 porvierzchni u2rytkowej;
c) zaiQtych
siewnym

-

na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczcj w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem
- 10,98 zl od I m2 powierzchni uzytkowej;

d) zwiqzanych z udzielanienr Slviadczeri zdrowotnych w rozumieniu przepis6w o dzialalnoici leczniczej,
zaiQtych pruezpodmioty udzielaj4ce tych Swiadczef - 4,78 z-l od I m2 powierzchni uzytkolvej;
e) pozostalych, w

tym zajqtych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalno3ci poZlku publicznego
-7,90 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej;

przez organizacje po4rtku publicznego
3) od budowli

-

2% ich wartosci okreSlonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7.

$ 2. Zwalnia sig z podatku od nieruchomo(ci:

a) nieruchomosci zajgte na polrzeby ochrony przeciwpoi:arowej,
b) nieruchomoSci zalgte napotrzeby pomocy spolecmej,

c) nieruchomo6ci zajgte na dzialalnoS6 kulturaln4.
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Strofia I

migdry stawk4 podstawowe o kt6rej mowa wg 1pkt2lit. b) uchwaty, a stawk4 o kt6rej
pkt
mowa w $ I
2 lit. b) tiret pierwszy, dla budynk6w lub ich czgSci zajqtych na prowadzenie dzialalno6ci
gospodarczej w zakresie udzielania uslug weterynaryjnych, stanowi pomoc publiczn4 ijest stosowana jako
pomoc de minimis na zasadach okeslonych w rozporz4dzeniu Komisji (JE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie Traktatu o funkcjonowaniu Ulii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. rJn. W L
352 224.12.2013\.
$ 3. R6znica

g 4. W prrypadku o kt6rym mowa w g 3 niniejszej uchwaly, podmiot ubiegaj4cy sig o udzielanie pomocy

zobowi4zany jest do zlolenia w terminie do dnia 3l stycania roku podatkowego, a
w przypadku powstania obowi4zku podatkowego po tej dacie, w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci
uzasadniaj 4cych j ego powstanie:

l) wszystkich za!;wiadczeh

o pomocy de minimis z uwzglgdnieniem za-{wiadczefi o pomocy de minimis
rybol6wstwie, jakie otrzymal w roku, w kt6ryrir ubiega sig o pomoc, oraz w ci4gu
2 poprzedzaj4cych go lat, albo oSwiadczenia o wielkoici pomocy de minimis, o(wiadczenia o pomocy de
minimis w rolnictrvie i w ryboldwstwie otrzymanej w tym olcesie, albo oSwiadczenia o nieohzymamu
wyZej wymienionej pomocy w rym okesie;

w rolnictwie i

w

i niezbgdnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczqcych w szczeg6lnoSci wnioskodawcy
i prowadzonej
dzialalnoSci gospodarczej
wielkoSci
t przemaczenia pomocy publicznej otrrymanej w odniesieniu do tych samych koszt6w kwalifikuj4cych siQ
do objgcia pomocq na pokrycie kt6rych ma byd przeznaczona pomoc de minimis na formurarzu
stanowi4cym zalqcznik do rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zaxresu
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegaj4cy sig o pomoc de minimis (Dz. U. ;2010 r. Nr 53,
poz.311;2013 r., poz.276;2014 r., poz.1543).

2) informacj

przez niego

oraz

S 5. Wplat podatku od nieruchomo5ci dokonuje sig w kasie Urzgdu Miasta w Kudowie
rachunek bankowy Gminy Kudowa - Zdr6j.

$ 6. Traci moc Uchwala

Nt

-

Zdroiu lub na

- Zdrq't z dnia 20 Iistopada 2017 r.
od nieruchorno5ci oraz wprowadzenia zwolniefi w tym

XL/241/17 Rady Miejskiej Kudowy

w sprawie oke5lenia wysokoSci stawek podatku
podatku @2. Urz. Woj. Doln. 22017 r., poz. 4845).

$ 7. 1. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta KUdowy-Zdroju.
2, Burmistrz Miasta Kudowa
Woj ew6dztwa DolnoSl4skiego.
$ 8, Uchwala wcho dzi w

-

zdr6j

4cie z dniem

przeku2e uchwalg

do

ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

1

Przewodnicz4ca Rady

Miejskiej Kudowy - Zdroju
Sylwia Bielawska
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