
UCHWALA NR XXIV/157/12
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 24 pazdziernika 2012 r.

w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomosci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwiajzku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzajizie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102^
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.
l l l l , N r 2 2 3 , poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 201 Ir. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887,
Nr 217, poz. 1281; z2012r. poz. 567) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach
lokalnych (Dz.U. z2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z2011 r. Nr
102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. Okresla si? szczegolowe stawki podatku od nieruchomosci:

1) od gruntow:

a) zwiajzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzgl?du na sposob zakwalifikowania
w ewidencji gruntow i budynkow od 1 m2 powierzchni 0,80 zl,

b) pod jeziorami, zaj?tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,10 zl,

c) pozostalych, w tym zaj?tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego od Im2 powierzchni 0,12 zt.

2) od budynkow lub ich cz?sci:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni uzytkowej 0,43 zl,

b) zwiajzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynkow mieszkalnych lub ich cz?sci
zaj?tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej od 1 m2 powierzchni uzytkowej 21,00 zl,

c) zaj?tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwaliflkowanym materialem siewnym
od 1 m2 powierzchni uzytkowej 9,50 zl,

d) zwiajzanych z udzielaniern swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepisow o dzialalnosci leczniczej,
zaj?tych przez podmioty udzielaja^ce tych swiadczen od 1 m2 powierzchni uzytkowej 3,90 zl.

e) pozostalych:

- w tym zaj?tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez organizacje
pozytku publicznego od 1 m2 powierzchni uzytkowej 7,05 zl,

- wykorzystywanych i przeznaczonych do zaspakajania potrzeb bytowych, zwiajzanych z prowadzeniem
indywidualnych gospodarstw domowych od 1 m2 powierzchni uzytkowej 0,70 zt.

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

§ 2. Traci moc uchwala Nr XI1/76/11 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 pazdziernika 2011 r. w sprawie
okreslenia stawek podatku od nieruchomosci (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2011 r. Nr 356, poz. 3593).

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy.
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§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Lodzkiego z moca^obowiajzujajca^od 1 stycznia2013 r.

Przewodniczajcy Rady Gminy
Nowe Ostrowi

Miroktaw D^bicki
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UZASADNIENIE

do uchwaly w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomosci
na 2013 rok

Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i optatach lokalnych Rada Gminy, w drodze uchwaty, okresla wysokosc stawek
podatku od nieruchomosci, z tym, ze stawki te nie moga^ przekraczac gornych granic
stawek kwotowych ustalonych w ustawie.

Gorne granice stawek kwotowych okreslone w art.5 ust 1 ww. ustawy,
obowia/uja^ce w danym roku podatkowym ulegaja^ corocznie zmianie na nastepny rok
podatkowy w stopniu odpowiadaja^cym wskaznikowi cen towarow i ustug
konsumpcyjnych w okresie pierwszego potrocza roku, w ktorym stawki ulegaja^
zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaznik cen,
o ktorym mowa powyzej, zostat ustalony na podstawie Komunikatu Prezesa
Gtownego Urz^du Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. (M.P. z 2012 , poz. 508).
Zgodnie z powyzszym komunikatem wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych
w pierwszym potroczu 2012 r. w stosunku do pierwszego potrocza 2011 r. wyniost
104,0 (wzrost cen o 4,0 %).

Na podstawie w/w komunikatu Minister Finansow ogtosit w Obwieszczeniu
z dnia 02 sierpnia 2012r. gorne granice stawek kwotowych podatkow i optat
lokalnych na 2013 rok (Monitor Polski z 14 sierpnia 2012r. poz. 587).

Wptywy z podatku od nieruchomosci stanowia_ zrodto zabezpieczenia realizacji
podstawowych zadah wtasnych spoczywajc[cych na gminie.

Zapewnienie wtasciwego poziomu dochodow wtasnych, do ktorych zaiicza sie
dochody z podatku od nieruchomosci, stanowi zrodto finansow gminy. Podatek od
nieruchomosci ptaca^ wszyscy wtasciciele nieruchomosci lub obiektow budowlanych,
posiadacze samoistni nieruchomosci lub obiektow budowlanych, uzytkownicy
wieczysci gruntow a takze posiadacze nieruchomosci lub ich cz^sci stanowia^cych
wtasnosc Skarbu Pahstwa lub jednostki samorza^du terytorialnego.

Biora^c powyzsze pod uwag§, uznaje si^ za zasadne podj^cie przedmiotowej
uchwaty.
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