UcHwAŁA NR LvV299l14
RADY GMINyiu,l^zrcow
z dnia 30 paździemika20 14 r.
w sprawie wysokościstawek podatku od nieruchomościna 2015 r. oraz zwolnień z tego podatku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z2013,poz.594 zpóźn. zm') art.5ust.l, art.7ust.3ustawyzdnia12 stycmia l99lr. o podatkachi opłatach
lokalnych(tekstjednoliW Oz.U. 22014 r., poz.849)
Uchwala się,co następuje:
Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości
obowięujące na terenie Gminy Że|azków
s 1. 1.
w wysokości:
1) od gruntów:
a) mtiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,7E zł od 1m2pow.
b) pod jeziorami zajętychna zbiomiki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha pow.
c) pozostałych,w tym zajęĘch na prowadzenie odpłatnejstatutowejdziałalnościpozytku publicznego przez
organizacjeporytku publicmego - 0,30 zł od 1 m2 pow.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,57 zł od 1 m, pow.użyt.
b)mviązanych zprowadzeniem działalnościgospodatczej oraz od budyŃów mieszkalnych lub ich części
zajętychna prowadzenie działalności
gospodarczej. 18,00zł od 1 m 2 pow.uĘt.
c) zajętychna prowadzeniedziałalności
gospodarczejw zakresie obrotu kwalifikowanym materiałemsiewnym
- 10'75zł od 1 m, pow.użyt.
d)zsltięanych zudzielaniem świadczenzdrowotnych,wrozumieniu przepisów odziałalnościIecmiczej,
zajęĘch przez podmioty udzielającetych świadczeń_ 4'25 zł od l m2 pow.użyt.
e) pozostałych,w Ęm zi1ętych na prowadzenie odpłatnejstatutowejdziałalnościpoŹytku publicmego przez
organizacjepozytku publicznego - 4,20 z| od 1 m2 pow.użyt.
3) od budow|i:2 Yo ich wartościokeślonejna podstawieart.4ust.1pkt 3 i ust.3-7ustawyo podatkachi opłatach
lokalnych
$2, Zwa|niasię od podatkuod nieruchomości:
1. grunty, budynki, budowle lub ich częścizajęte na potrzeby prowadzonej działalnościw zakresie ochrony
przeciwpoiarowej,z wyjątkiem zajętychna prowadzeniedziałalności
gospodarczej.
2. grunĘ, budynki, budowle lub ich częścizajętena prowadzeniedziałalności
kulturalnej,z wyjątkiem zajętych
na prowadzeniedziałalności
gospodarczej'
3. grunty, budyŃi, budowle lub ich częścizajęte na prowadzenie dziatalnościrekreacyjno - sportowej,
z wyjątkiem zajętychna prowadzeniedziałalności
gospodarczej.
4. grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalnościzsxtięanej ze
świadczeniem
pomocy społecznej'z wyjątkiem zĄętychna prowadzeniedziałalności
gospodarczej.
5. grunty' budynki, budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności rwięanej
z odprowadzaniemi oczyszczeniemścieków.
6. grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalnościzwięanej
z wytwarzaniemi przesyłaniemwody.
$ 3. Wykonanieuchwałypowierzasię Wójtowi Gminy Że|azków.
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