
UCHWAŁA NR XXXVI/256/13
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594, poz. 645) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 
225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 
232, poz. 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe stawki podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,82 zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
od 1 ha powierzchni 4,20 zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 
0,14 zł.

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,45 zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 21,20 zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,70 zł, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 
4,00 zł. 

e) pozostałych: 

- w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 7,10 zł, 

- wykorzystywanych i przeznaczonych do zaspakajania potrzeb bytowych,związanych 
z prowadzeniem indywidualnych gospodarstw domowych od 1 m2

powierzchni użytkowej 0,80 zł.

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych.
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§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/157/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 października 2012 r. 
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r., poz. 3803). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Dębicki
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Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXVI/256/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 października 2013 roku.

Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od
nieruchomości, z tym, że stawki te nie mogą przekraczać górnych granic stawek kwotowych
ustalonychw ustawie.

Górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust 1 w/w ustawy,obowiązujące w danym roku
podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym
stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen,
o którym mowa powyżej, został ustalony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. (M.P. z 2013r., poz. 595). Zgodnie z powyższym komunikatem
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 r. w stosunku do
pierwszego półrocza 2012 r.wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9 %).

Na podstawie w/w komunikatuMinister Finansów ogłosił w Obwieszczeniu z dnia 07 sierpnia 2013r.
górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnychw 2014 roku (M.P. z 2013r.,poz. 724).

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią źródło zabezpieczenia realizacji podstawowych
zadań własnych spoczywających na gminie.

Zapewnienie właściwego poziomu dochodówwłasnych, do których zalicza się dochody z podatku od
nieruchomości, stanowi źródło finansów gminy. Podatek od nieruchomości płacą wszyscy właściciele
nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów
budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów a także posiadacze nieruchomości lub ich części
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały.
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