
UCHWALA NR XXXVI/233/2018
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 12 pazdziernika 2018 r.

w sprawie podatku od nieruchomosci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia I2stycznia 1991 r.
o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588) uchwala sie, co nastepuje :

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

1) od budynkow mieszkalnych lub ich czesci - od 1 m2 powierzchni uzytkowej - 0,46 zl;

2) od budynkow lub ich czesci zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od
budynkow mieszkalnych lub ich czesci zaj?tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej - od 1m2

powierzchni uzytkowej - 16,67 zl;

3) od budynkow lub ich czesci zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu
kwaliflkowanym materialem siewnym - od 1 m2 powierzchni uzytkowej - 5,83 zt;

4) od budynkow fub ich czesci zwiazanych z udzieleniem swiadczeri zdrowotnych w rozumicniu
przepisow o dzialalnosci leczniczej, zajetych przez podmioty udzielaj^ce tych swiadczeti - od 1m2

powierzchni uzytkowej - 2,54 zl;

5) od pozostatych budynkow lub ich czesci, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej stalutowej
dziatalnosci pozytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego - od 1m2 powierzchni
uzytkowej - 4,19 zl;

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

7) od gruntow zwiazanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, bez wzglcdu na sposob
zakwalifikowania w ewidencji gruntow i budynkow - od 1m2 powierzchni - 0,74 zl;

8) od gruntow pod wodami powierzchniowymi stoj^cymi lub wodami powierzchniowymi plynacymi
jezior i zbiornikow sztucznych - od I ha powierzchni - 4,71 zl;

9) od gruntow niezabudowanych obj^tych obszarem rewitalizacji, o ktorych mowa w ustawie z dnia
9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z2018r . poz. 1398), i polozonych na terenach, dla
ktorych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przcznaczenie pod zabudow^
micszkaniowa, usfugowq albo zabudowc o przeznaczeniu mieszanym obejmuj^cym wylacznie te
rodzaje zabudowy, jezeli od dnia wejscia w zycie tego planu w odniesieniu do tych gruntow uprynaj
okres 4 lat, aw tym czasie nie zakonczono budowy zgodnie zprzepisami prawa budowlanego -
3,09 zl od I m2 powierzchni;

10) od pozostalych gruntow, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,28 zl.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy.

§3. Traci moc uchwata Nr XXVI/178/2017 Rady Gminy Ostrowek z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie podatku od nieruchomosci.

§ 4. Uchwala podlcga ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojcwodztwa Lodzkiego ora?
wywieszeniu na tablicy ogtoszen, w siedzibie Urz?du Gminy w Ostrowku oraz na terenie solectw.
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§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem I stycznia 2019 r.

Pr/cwodnic/acy Rady
Gminy (pfnrovjtek

AndrzejiWojewoda
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