
UCHWALA NR LI/361/14
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 29 pazdziernika 2014 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 samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.
594, poz. 645, poz. 1318 oraz z2014r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 5 ust. 1 ustawy zdnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i oplatach lokalnych '( Dz. U. z2014r. poz. 849) w zwiazku z obwieszczeniem Ministra Finansow
z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie gornych granic stawek kwotowych podatkow i oplat lokalnych w2015r. (M.P.
z 2014 r. poz. 718) Rada Gminy Slawno uchwala co nastepuje:

§ 1. Okresla si? stawki podatku od nieruchomosci w nastepujqcej wysokosci:

1) od gruntow;

a) zwiazanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, bez wzgledu na sposob zakwalifikowania
w ewidencji gruntow i budynkow
od 1 m2 powierzchni 0,85 zl

b) pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni 4,40 zl

c) pozostafych, w tym zajetych na prowadzenie odptatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego
od 1 m2 powierzchni 0,25 zl

2) od budynkow lub ich czesci:

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni uzytkowej 0,40 zl

b) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynkow mieszkalnych lub ich czesci
zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
od 1 m2 powierzchni uzytkowej 21,00 zl

c) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym

od 1 m2 powierzchni uzytkowej 10,50 zl

d) zwiazanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepisow o dzialalnosci leczniczej,
zajetych przez podmioty udzielajace tych swiadczen
od 1 m2 powierzchni uzytkowej 4,45 zl

e) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego
od 1 m2 powierzchni uzytkowej 6,00 zl

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 Slawno Nr XXXIX/259/13 zdnia 29 listopada 2013 roku w sprawie
okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy.
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§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Lodzkiego, z moca^ od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicz^c/^dy Gminy
Sta/

Arkadiusz Knap

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastepuj^cych 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 miedzy paristwami czJonkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE
zdnia 17czerwca 1999r. w sprawie pobierania oplat za uzytkowania niektorych typow infrastruktury przez pojazdy
ciezarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczace ogtoszenia aktow prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit^ Polska^ cztonkostwa w Unii Europejskiej - dotycza^
ogloszenia tych aktow w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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