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UCHWAŁA NR XVI/108/16

Rady Gminy Łanięta
z dnla 04 listopada 20l6 roku
rv sprawie ustalenia stalvek ptldatku ocl nieruchomości .

Na Podstawie art,18 ust.2 pkt.8 ustawy z clnia 8 nrarca 1990 rokrr o sanrorząclzie gminnym (tj"
Dz. U. z2016
r, PoZ,446 i 1579) I art. 5 ttst.1 ustawy z dnia 12 styczrria 1991 roku o poćlatkach l
opiatu.i1 lokalnych (tj"
Dz. IJ. z 201 6 r. poz.7 16 i I 57 9 ) Rada Grnina Łarrięta uchrvala co następuje
:

§ l.

Ustala się starvki podatkr: od nieruchonlości

1) Od gruntółv
a) związanYch z plowadzenierrr

:

:

b)

c)
d)

działalnościgospoclarczej , bez rł,zględu na sposób
zakwalifikowania w erł,idencji gruntów i budynków 0,89 zł i Óa t m
'gruntu,
Pod w-odan'ii Porł'ierzchniowynli stojąc1,,mi 1ub wociami porł,ierzclrniowyini płynącynri jezior
i zbiornikotł, sztLtcznvch - 4,54 zł od 1 lra powierzchni .
Pozostałl'cl"r. r,r'tl't-n zajęt1,'ch na prowaclzenie odpłatnej statutou,ej clziałalnościi pozytku
Pubiicznego przez orgarrizacje pożytku pubiiczrrego - 0,20 zł od,1 m 2 powierr.i-,ni,
niezabudorł'an1,'ch objętych obszarenr rewitalizacji. o któryrrr mow,a w Llstawie z dniac)
pazdziernika2015 r. o rewitalizacji i połozonl,clr na terenach clla których rniejscorł,y plan

zagosPodarowania PrzeStrzennego przer,viduje przeznaczenie poc1 zabudowę mieszkaniorł,ą.
trsługową albo zabrrdowę o przeznaczęnitl nrieszanym obejnrtr.jącym wyłącznie te rodzaje
zabudowY, jezeli od dnia rvejściaw zycie tego planu rł.oclniesieniu clo tych gruntów, upłyrrął
okres 4 lat. a w tym czasie nie zakończono budow1, zgodrrie z przepisami pr*u br_rdor,vlanego
- 2,98 zł. od 1 m 2 powierzchrri.
2) Od budl,nków lub ich części:

a) mieszkalnyclr - 0,70 zł od 1nt 'polł,ierzclmi uz1,-tkorve,j
b) zrł'iązanych z prowadzeniełn działalnościgospoclarczej oraz od

budynków
nlieszkalnych lub ich częściza.iętyclr na prowadzer.ie działalności
gospodarcze,1 - 22,66 zł od 1nr 2 pow.ierzclrni r-rżltkowe.i
,
c) zajętych na prorvadzenie działalrrościgospodarczej rł,zakresie obrotu
kwalil'ikolvanynl nrateriałem siewnym - 10,59 zł ocl1 nr'porvierzclrni
uży.tkorł,ej,

d'1

z udzielenierri śri,iadczeń zdrorvotnl,ch w rozutlieniu przepisoi,v
o działalrroŚci lecznicze.i, zajętych przezpodn.ioty udziela.iące tych św,iadczeń
- 1,61 zł od 1m 'powierzchni uzl,tl<or.vej ,
e ) Pozostałych . w tynr zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pozl'tku publicznego przez organizacje pozl,tku publicznego - 7,62 zł od i ni
'
powierzchni użytkow.ej .
3) Od budorvli - 2 % iclr wartościokreślone.j na podstar,vie art.rł ust,
pkt. 3 i Lrst.3-7usta\Ąiy o podatkach i opłatach lokalnyclr.
2. Traci moc Uchwała Rady Glrriny Łanięta lrlr IX/52115 z clrria 05 listopada 2015 roku r,v
sprawie
ustalenia stawek podatku od rrieruchomości (Dz.IJrz. Woj. Łódzkiego z 201 5 r. poz. 549i
)
zw,iązan.u-,ch

1

§
§

3. Wykonanie uchwały powierza się Wóitowi Grniny Łanięta.
rł'zycie po upływie 14 clni oc1 claty ogłoszenia w Dzienniktr
UrzędowYrrr Wojerł'Ództn'a Łódzkiego z mocą oborviązującą oc1 1 stycznia 20l7 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi

