
UCHWALA NR IX/57/2015
RADY GMINY OSTROWEK

7 dnia 29 pazdziernika 2015 r.

w sprawie podatku od nicruchnmosci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym ( Dz.U.
z 2 0 1 5 r . poz. 1515), oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12stycznia 1991 r. o podatkach
i optatach lokalnych 'Rada Gminy Ostrowek uchwala, co nastepuje :

§ 1. Ustala si? roczne stawki podatku od nieruchomosci w wysokosci :

1) od budynkow mieszkalnych lub ich czesci - od I m2 powierzchni uzytkowej - 0,44 zl;

2) od budynkow lub ich czesci zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej ora^ od
budynkow mieszkalnych lub ich czesci zaje_tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej - od 1 m2

powierzchni uzytkowej - 16,00 zl;

3) od budynkow lub ich czesci zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materialem siewnym - od 1 m2 powierzchni uzytkowej — 5,62 zl;

4) od budynkow lub ich czesci zwiazanych z udzieleniem swiadczeri zdrowotnych w rozumieniu
przepisow o dzialalnosci leczniczej, zajetych przez podmioty udzielajp.ce tych swiadczcn - od 1 m2

powierzchni uzytkowej -2,45 zt;

5) od pozostalych budynkow lub ich czesci, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej
dzialalnosci pozytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego — od 1 m 2 powierzchni
uzytkowej - 4,04 zl;

6) od budowli - 2 % ich wartosci okresloncj na podstawie art.4 ust. 1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach
i oplatach lokalnych;

7) od gruntow zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzgle^iu na sposob
zakwalitikowania w ewidencji gruntow i budynkow — od 1 m2 powierzchni - 0,70 zl;

8) od gruntow pod wodami powierzchniowymi stojatymi lub wodami powierzchniowymi plynq.cymi,
jezior i zbiornikow sztucznych - od I ha powierzchni - 4,58 zt;

9) od pozostalych gruntow , w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku publicznego-od 1 m2 powierzchni - 0,26 zl.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si$ Wqjtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwala Nr XXXIX/269/14 Rady Gminy Ostrowek z dnia 30 pazdziernika 2014 r.w
sprawie podatku od nieruchomosci.

§ 4. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego oraz
wywieszeniu na tablicy ogloszeri, w siedzibie Urze_du Gminy w Ostrowku oraz na terenie solectw.
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§ 5. Uchvvala wchodzi w zycie po uplywie 14dm od dnia ogtoszenia z moca, obowiqzujac^ od
1 stycznia 2016 r.

A

Przewodnic/^cy
Gmin

Andrzdl

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastepujacych dyrektyw Wspolnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. wsprawie ustanowienia wspolnych zasad dla niektorych typow transportu
komhinowanego towartSw iniifdzy patistwami czlonkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy
1999/62/WE zdnia 17czerwca I999r. wsprawie pobicrania optat za uzytkowanie niektorych typow infrastruktury prze/
pojazdy ciezarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotycza^ce ogloszenia aktow prawa Unii Europejskiej,
zamieszczonc wninicjszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita^ Polsk^ czlonkowstwa w U n i i Europejskiej -
dotycz^ ogtoszenia tych aktow w Dzienniku Urzedowym Uni i Europejskiej - wydanie specjalne. (Dz. U. z 2014 r. poz. 849;
z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283)
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