
UCHWALA NR LI/330/10
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 29 pazdziernika 2010 r.

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; z2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 iNr 167, poz.
1759; z2005 r. Nr 172, poz. 1441 iNr 175, poz. 1457; z2006 r. Nr 17, poz. 128 iNr 181, poz. 1337; z2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr
52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych') ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) Rada
Gminy Siawno uchwala co nast^puje:

§ 1. Okresla si? stawki podatku od nieruchomosci w nast^puja^cej wysokosci:

1) od gruntow:

a) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzgle_du na sposob zakwalifikowania
w ewidencji gruntow i budynkow - od 1 m2 powierzchni 0,74 zl

b) pod jeziorami , zaj^tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni
2,00 zl

c) pozostafych, w tym zaj^tych na prowadzenie odpiatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,15 zt

2) od budynkow lub ich czejsci:

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni uzytkowej 0,35 zt

b) zwia^anych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej oraz od budynkow mieszkalnych lub ich cze_sci
zaj^tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej - od 1m2 powierzchni uzytkowej

17,00 zl

c) zaj^tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym
- od 1 m2 powierzchni uzytkowej 5,00 zl

d) zaje_tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie udzielania swiadczeii zdrowotnych - od
1 m2 powierzchni uzytkowej 3,80 zl

e) pozostaiych, w tym zaje.tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego - od 1 m2 powierzchni uzytkowej 5,00 zt

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

§ 2. Traci moc Uchwala Rady Gminy Siawno Nr XXXV1I/262/09 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie
okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci.

§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si? Wojtowi Gminy.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Lodzkiego, nie wczesniej jednak niz z dniem 1 stycznia 2011 roku.
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Przewodniczacy Rady Gminy

Boleslavv* m ktorowicz

"Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastepujajcych dyrektyw Wspolnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspolnych zasad dla niektorych typow transportu
kombinowanego towarow mi§dzy paristwami czkmkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE
zdnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania optat za uzytkowania niektorych typow infrastruktury przez pojazdy
ci^zarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotycza_ce ogtoszenia aktow prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita_ Polska^ cztonkostwa w Unii Europejskiej - dotycza^
ogtoszenia tych aktow w Dzienniku Urz^dowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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