z dnia 2 listopada

2016 r.

-,

Zatwierdzony przez ...Sfa ......
JuIn

UCHWALANR

.

RADY GMINY KLESZCZOW
z dnia

2016 r.

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nleruchomosci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.
446, poz. 1579) oraz art. 5 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnycbt'{Dz.
U. z 20 16r., poz. 716, poz. 1579) Rada Gminy Kleszcz6w uchwala co nastepuje:

§ 1. Okresla sie wysokosc stawek podatku od nieruchomosci:
I) od grunt6w:
a) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej bez wzgledu na spos6b zakwalifikowania
ewidencji grunt6w ibudynk6w - ........ zl od 1 m- powierzchni,

w

b) pod wodami powierzchniowymi stojacymi lub wodami powierzchniowymi plynacymi jezior i zbiomik6w
sztucznych - .......... zl od 1 ha powierzchni,
c) niezabudowanych objetych obszarem rewitalizacji, 0 ktorym mowa w ustawie z dnia 9 pazdziernika 20 15r. 0
rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i polozonych na terenach, dla kt6rych miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowe mieszkaniowa, uslugowa albo zabudowe 0
przeznaczeniu mieszanym obejmujacym wylacznie te rodzaje zabudowy, jezeli od dnia wejscia w zycie tego
planu w odniesieniu do tych grunt6w uplynal okres 4 lat, a w tym czasie nie zakonczono budowy zgodnie z
przepisami prawa budowlanego - ......... zl od 1 m2 powierzchni,
d) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego zl od 1m2 powierzchni,
2) od budynk6w lub ich czesci:
a) mieszkalnych -

zl od I m2 powierzchni uzytkowej,

b) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynk6w mieszkalnych lub ich czesci
zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej zl od I m2 powierzchni uzytkowej,
c) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym
- .......... zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej,
d) zwiazanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepis6w 0 dzialalnosci leczniczej,
zajetych przez podmioty udzielajace tych swiadczen zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej,
e) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego zl od I m?powierzchni uzytkowej,
3) od budowli:
llNiniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastepujacych dyrektyw Wsp61not Europejskich: 1)
dyrektywy 921106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wsp61nych zasad dla niekt6rych typ6w transportu
kombinowanego towar6w miedzy panstwami czlonkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),2) dyrektywy 1999/62/wE
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania oplat za u:.i:ytkowanie niekt6rych typ6w infrastruktury przez pojazdy
ciezarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczace ogloszenia akt6w prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w
niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej - dotycza ogloszenia
tych akt6w w Dzienniku Urzedowyrn Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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a) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzania sciekow
komunalnych - 0,01 % ich wartosci okreslonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. 0 podatkach i oplatach lokalnych,
b) zwiazanych wylacznie z wydobywaniem w6d geotermalnych - 0,01% ich wartosci okreslonej na podstawie
art. 4 ust.l pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 0 podatkach i oplatach lokalnych,
c) pozostalych - 2% ich wartosci okreslonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych.
§ 2. Zarzadza sie pob6r podatku od nieruchomosci od os6b fizycznych w drodze inkasa.

§ 3. Pob6r podatku od nieruchomosci od os6b fizycznych powierza sie soltysom w drodze inkasa za
wynagrodzeniem prowizyjnym ustalonym odrebna uchwala Rady Gminy.
§ 4. Traci moc uchwala Nr XIVIl28/2015 Rady Gminy Kleszcz6w z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie
okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchornosci (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2015r. poz. 4538).

§ 5. Uchwala
i wchodzi w
1stycznia 2017r.

pod1ega
zycie po

ogloszeniu
w
Dzienni~,.
uplywie
14 dni od

aa1Y<l

Urzedowym
ogloszenia

z

Wojew6dztwa
L6dzkiego
moca obowiazujaca
od

Przewodniczacy Rady Gminy
Kleszcz6w

Michal Michalek

Strona 2

Uzasadnienie
do uchwaly Rady Gminy Kleszczow
w sprawie stawek podatku od nieruchomosci

Uchwala w sprawie stawek podatku od nieruchomosci
przygotowana
zostala w oparciu 0 art. 5 i art.
6 ust. 12 i 13 ustawy z dnia 12.01.1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze
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