I
UCHWAI,A NR XXV/T34I05
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 0l grudnia2005roku
w sprawie okreSlenia
wysokoSci
stawekpodatkuod nieruchomoSci
Na podstawieart.l8 ust.2 pkt.8 ustawyz dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie
gminnym(Dz. U. z 2001r.Nr 142, po2.1591,
z 2002r.Nr23,po2.220,Nr
62,po2.558,Nr
113,po2.984,
Nr153,poz.l27l,Nr214,po2.1806,
z 2003r.Nr 80,poz.7l7,Nr 162,poz.l568,z
2004r.Nr102,po2.155
Nr 167po2.1759,
z 2005rNr 172,poz.l441)oraz
, Nr 166,po2.1203,
art.5ust.l iaf.7ust.3 ustawyz dnia12sfycznta
199i rokuo podatkach
i oplatach
lokalnycht
(Dz.U.z2002r. Nr 9, po2.84,Nr200,
poz.1683onz 22003r. Nr 96, poz.874
i Nr 110,poz.
1039,Nr 188,po2.1840,
Nr 200,po2.1953
i Nr 203,po2.1966
orazz 2004tNr 92, poz.880i
884,Nr 96,poz.959
i Nr 123,poz.1291i Nr 281,po2.2782
orazz 2005rNr 130,poz.1087,
Nr 143,po2.1199,
Nr 164,poz 1365,Nr 167,po2.1399
i Nr 169,poz.l419,
Nr 175,poz.l462
i Nr 179,poz,.l484)RadaGminyRegnówuchwala, co nastEpuje
:
J

natereniegminyRegnów wynosi:
$ 1. Rocznastawkapodatkuod nieruchomoéci
1) od gruntów:
a) zwiqzanych
z prowadzeniem
dzialalnoéci
gospodarczej
,bezwzglEduna sposóbzakwalifikowania
w ewidencjigruntówi budynków

-0,45 od |.m2
.zl
DOwlerZCnnl

b) pod jeziorami, zajptychna zbiomiki wodne
retencyinelub elektrowni wodnych
c) pozostalych,w tym zajgtychna prowadzenie
odplatnejstatutowejdzialalnoScipoZ¡ku publicznego
przez organizacjepo2ytku publicznego
2) od budynków lub ich czgScr:
a) mieszkalnych

b) zwiqzanychz prowadzeniemdzialalnoSci
gospodarczejoraz od budynków mieszkalnych
lub ich czEScizajefychna prowadzeniedzialalnoSci
gospoclarczej

c) zajQtychna prowadzeniedzialalnoécigospodarczej
w zakresieobrotu kwalifikowanym materialem
slewnym,

-3,00zl od I ha
powierzchni

- 0,05 zl od I m2
powierzchni
-0,28zl od,1m2
powierzchni
u2ytkowej

- 12,00zLod 1m2
powierzchni
u2ltkowej

-7,00zlodlm2
powierzchni uzytkowej

' NinieJsza
ustawadokonüjew zakresieswoJejregulaciiwdrozenia
nastQpuJ4cych
dyrektywWspólnotEuropelskich:t)dyrektywy
921106/EWC
z dnia7 Entdnia1992rw sprawieustanowienla
wspólnychzasaddla niektórychtypówtransponükombinowaoego
towarów
paistwamiczlonkowskim(Dz Urz WE L 368 z 17 12 I992 ), 2) dyrektywy1999/62/
m¡Qdzy
WE z dnia| 7 czerwca1999r iv sprarvie
pobierania
oplatz¡ uzytkowanie
niektórychtypówinfrastruktury
przezpojazdyciQzá:rove
( Dz lJrz WE L 187z 20 07 1999)Da;e
dorycz4ce
ogloszenia
aktówprawaUnii Europejskiej,
polskq
zamieszczone
w niniejszejustawie-z dniemuzysl\anta
przezRzcczpospolitQ
czlonkostwa
w Unii Europeiskierdotyczaogloszen
ia tvch aktóww Dzi€nnikuUrzgdowymUnii EuropejskiejwydaniespecjalneTekst
.iednolify(Dz U 22002r ¡t 9 pozSl ze zm)

d) zajEtychna prowadzenie
gospodarczej
dzialalnoSci
w zakresieSwiadczeúzdrowotnych

e) pozostalych,
w tym zajgtychnaprowadzenie
odplatnejstatutowejdzialalnoSci
poZytkupublicznego
przezor ganizacjepoZytkupublicznego,

3) od budowli :

-2,00zt od I m2
powierzchni
uzy'tkowej

- 3,00zl od 1 m2
powierzchni
uzy.tkowej
- 2% ich wartoóci
okreólonejna
podstawieart.4ust.l
pkt 3 i ust.3-7

:
$ 2. l. Zwalniasigod podatkuod nieruchomoéci
a) budynki lub ich czgSciwykorzystywanedo celów przeciwpoZaxowych
, wynikaj4ce
z zadaóstatutowychgminy,
b) grunty sluZ4cena cele upowszechniania
kultury i sporhr,wynikaj qcez zadai
gminy(np. boisko),
statutowych
c) siecirozdzielczewody orazbudowlesluZ4ce
do zaopatrzenia
ludnoSciw wodg.
2. Zwolnienia,o których mowa w ust. 1 nie obejmuj4budynków i gruntów zwiqzartychz
prowadzeniem
dzialalnoécigospodarczej.
g 3.Traci moc Uchwalan¡ XVII/95/04 Rady Gminy Regnówz drua02 grudnia2004
roku w sprawieok¡eélenia
wysokoScistawekpodatkuod nieruchomoéci.
$ 4. Wykonanieuchwaly powierza sip Wójtowi Gminy Regnów.
$ 5. Uchwalapodlegaogloszeniuw Dzien¡iku UrzgdowymWojewództwaLódzkiegor
wchodziw Zyciepo uplywie 14 dni od dnia ogloszeniaz moc4obowi4zuj4ca
od 01 stycznia
2006roku.

GntEcnEicitchowdd

