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UCHWAŁA NR Xl61ll5
RADY GMINY ŁANIĘTA

z dnia 07 grudnia 2015 roku
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminn;łn (tj. Dz. U. z
2015 r. poz.1515) i art. 5 ust.l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj.
Dz.TJ. z2014 roku poz. 849 z2015 r. poz. 528,699,774,L045,1283,1777 )Ptada Gmina Łanięta uchwala
co następuje
:

§

1. Ustala się stawki podatku od nięruchomości:

1)

Od gruntów :
związanychzprowadzeniemdziaŁalności gospodarczej ,bez względu na sposób
2
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od I m gruntu,
b) pod wodami powierzchniowymi sto.jącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sńucznych - 4,58 zŁ od I ha powierzchni ,
c) pozostałych, w Ęłrnzajętychnaprowadzenie odpłatnej statutowej działalnościpożlku
publicznego przęz organizaqe pożytku publicznego - 0,20 zŁ od 1 m 2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia9
pńdziemika}}L5 r. o rewitalizaĄi i położonychna terenach dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzewtego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usfugową albo zabudowę o ptzęznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznię tę radzĄe
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie zprzepisarti prawa
budowlanego - 3,00 zł. ad 1 m 2 powierzchni.
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,60 złodl m2powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzenięm dztŃalności gospodarczej orazod budyŃów
mieszkalnych lub ich częścizajęĘ ch na pr ow adzęnie dzińalności go sp odar cz€j
- ż2,86 zŁ od 1m 'powierzchni użytkowej ,
c) zĄętychnaprowadzenie działalnościgospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałerrr siewnyrn - 10,68 zł od 1 m 2 powierzchń użytkowej,
d) związanychzudzięleniern świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalnościleczniczej, zajętychprzezpodmioty udzielające tych świadczeń- 4,65 zł
od 1 m 2 powierzchni uąltkowej,
e) pozostałych , w tym zĄęĘch na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego ptzęz organizacje pożltku publicznego - 7,68 zŁ od 1 m 2
powierzchni użytkowej,

a)

3) Od budow}i -2% ich

warto,ści określonej na podstawie ar1.4 ust.1
pkt, 3 i ust.3-7ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy ŁaniętaNr XXXX/2I0|1,4 z dniaO7 listopada}al,4 roku
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z2014 r. poz.
4048 ).
się Uchwałę Rady Gnriny ŁarliętaNR D052l15 z dnia 05 listopada2}I5 r. w sprawie
3.
Uchyla
§
łrstalenia stawek podatku od nieruchomości(Dz. Urz. $/oj. Łódzkiego z2al5 r. poz. 4033).
§ 4. Wykohanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łartięta.

w życie po upływie 14 dni cld daĘ ogłoszenia w Dzienniku
IJrzędorłym WojewództwaŁódzkiega zmocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi

cY
Oleradzki

