
 
 

UCHWAŁA Nr XXXIII /165 /09 
RADY GMINY CEGŁÓW  

z dnia 26 listopada 2009 r 
 
w sprawie określenia w roku 2010 na terenie Gminy Cegłów wysokości stawek podatku 

od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.), art.5, art.6 ust.12 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U z 2006 r. Nr 121 poz.844 z póź. zm) w 
związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r (MP Nr 52 poz. 742), 

–Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Ustala się wysokość stawek podatków od nieruchomości na rok 2010 zgodnie z załącznikiem 
do uchwały. 
 

§ 2 
1. Zwalnia się z podatku wymienionego w § 1 grunty, budynki i budowle lub ich części 

zajęte na potrzeby: 
a) realizacji zadań ustawowych Gminy w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę, 

odprowadzania ścieków i gospodarki odpadami, stanowiące wyłączną własność 
komunalną Gminy Cegłów, 

b) wykorzystywane dla celów przeciwpoŜarowych i stanowiące własność lub będące 
w posiadaniu jednostek ochrony przeciwpoŜarowej i ratownictwa, 

c) związanych z ochroną zdrowia i stanowiące mienie komunalne Gminy Cegłów, 
d) związanych z kulturą i stanowiących mienie komunalne Gminy Cegłów, 
e) grunty wspólnoty wsi z wyjątkiem uŜytkowanych rolniczo. 

2. Zwolnienia o których mowa w ust.1 nie dotyczą budynków lub ich części, budowli i 
gruntów zajętych na działalność gospodarczą. 

 
§ 3 

1. Zarządza się na terenie Gminy Cegłów pobór podatków wymienionych w § 1 w 
formie inkasa. 

2. Zarządzenie poboru podatku w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia podatku o 
którym mowa w §1 przez podatnika bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na 
rachunek bankowy Urzędu Gminy. 

3. Inkasentami podatków o których mowa w pkt. 1 czyni się sołtysów z terenu Gminy 
Cegłów. 

4. W przypadku choroby lub dłuŜszej niezawinionej nieobecności inkasenta, poboru 
podatków dokona wyznaczony przez Wójta Gminy Cegłów, pracownik Urzędu 
Gminy, poza urzędowymi godzinami pracy. 

 
§ 4 

Wysokość wynagrodzenia z tytułu zainkasowanych podatków określa odrębna uchwała Rady 
Gminy Cegłów  

 
§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

 



§ 6 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i dotyczy roku podatkowego 2010. 

        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 

 
         Załącznik do uchwały  

Nr XXXIII/ 165 /09  
         Rady Gminy Cegłów  
         dnia 26 listopada 2009r. 
 

Stawki podatku od nieruchomości w roku budŜetowym 2010 . 
 

OD GRUNTÓW: 

1. Od 1m2 powierzchni gruntów związanych z 
działalnością gospodarczą, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. 

 
 

0,66 zł  

2. Od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych 
na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 

 
4,04 zł 

 
3. Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym 

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez organizacje 
poŜytku publicznego 

 
 

0,20 zł  

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI: 
4. Od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków 

mieszkalnych 
 

0,56 zł  
5. Od 1 m2 powierzchni  uŜytkowej budynków 

związanych z działalnością gospodarczą oraz od 
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

 
 

 
17,40 zł 

6. Od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. 

 
 

9,57 zł 
7. Od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych. 

 
 

4,16 zł 
8. Od 1 m2 powierzchni uŜytkowej pozostałych 

budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności poŜytku publicznego przez 
organizacje poŜytku publicznego 

 
 

3,16 zł  

OD BUDOWLI 
 
9. Od budowli 
 
 

2% ich wartości określonej na podstawie 
art.4 ust.1 pkt.3 i  ust.3-7 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych. 

 

        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 


