
UCHWALA NR XXVI/178/17
RADY GMINY OSTROWEK

zdnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie podatku od nieruchomosci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym ( Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy zdn ia 12slycznia 1991 r. o podatkach
i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) uchwala sie, co nastepuje:

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

1) od budynkow mieszkalnych lub ich czcsci - od 1 m2 powierzchni uzytkowej - 0,45 zl;

2) od budynkow lub ich cz^sci zwiazanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej oraz od
budynkow mies/kalnych lub ich czesci zajetych na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej - od 1 m2

powierzchni uzytkowej - 16.40 zl;

3) od budynkow lub ich czesci zajelych na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materialem siewnym - od 1 m2 powierzchni uzytkowej - 5,73 zl;

4) od budynkow lub ich czesci zwiazanych z udzieleniem swiadczen zdrowotnych w rozumieniu
przepisow o dziatalnosci leczniczej, zajetych przez podmioty udzielajace tych swiadczen - od I m2

powierzchni uzytkowej - 2,50 zl;

5) od pozostatych budynkow lub ich czesci, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej
dzialalnosci pozytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego - od I m2 powierzchni
uzytkowej -4,12zt;

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

7) od gruntow zwiazanych L prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzgledu na sposob
zakwalifikowania w ewidencji gruntow i budynkow - od I m2 powierzchni - 0,72 zt;

8) od gruntow pod wodami powierzchniowymi stojacymi lub wodami powierzchniowymi ptynacymi
jezior i zbiornikow sztucznych - od I ha powierzchni - 4,63 zt;

9) od gruntow niezabudowanych objetych obszarem rewitalizacji, o ktorych mowa w ustawie z d n i a
9 pazdziernika 20 l5 r . o rewitalizacji (Dz. U. z20!7r . poz. 1023, 1529, 1566), i polozonych na
tercnach, dla ktorych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenic
pod zabudowe mieszkaniowq, ustugowq albo zabudow? o przeznaczeniu mieszanym obcjmujacym
wylacznie te rodzaje zabudowy, jezeli od dnia wejscia w zycie lego planu w odniesieniu do tych
gruntow uptynat okres 4 lat, a w tym czasie nie zakohczono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego - 3,04 zl od ! m2 powierzchni;

10) od pozostalych gruntow, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dziaialnosci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0.27 zt.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sie Wqjtowi Gminy.

§3. Traci moc uchwala Nr XVIII/123/20I6 Rady Gminy Ostrowek z d n i a 28 pazdziernika 2016 r.
w sprawie podatku od nieruchomosci.

§ 4. Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa l.odzkiego ora/
wywieszeniu na tablicy ogloszch w siedzibie Urzedu Gminy w Ostrowku oraz na terenie sotectw.
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§ 5. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem I stycznia 2018 r.

Przewodniczacy Rady
Gminy (ftytrowek

Andr/.ej oda
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