
Uchwala Nr X/58/03
Rady Gminy Regnów

z dnia 04 grudnia 2003 roku

w sprawIe: okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 , artAOust. l i artA2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2003r. nr 214, poz.
1806, nr 80, poz. 717, nr 162poz. 1568) oraz art.5 ust.l i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991roku o podatkach oplatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84,
nr 200 poz. 1683 oraz 2003 r. nr 96, poz. 874 i nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 )
Rada Gminy Regnów uchwala, co nastepuje:

§ l. Roczna stawka podatku od nieruchomosci na terenie gminy Regnów

l) od gruntów :
a) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci

gospodarczej ,bez wzgledu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków -0,40 zl od 1 m2

powierzchni
b) pod jeziorami ,zajetych na zbiorniki wodne

retencyjne lub elektrowni wodnych -3,00 zl od 1 ha
powierzchni

c) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie
odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego
przez organizacje pozytku publicznego -0,05 zl od 1 m2

powierzchni

2) od budynków lub ich czesci :

a) mieszkalnych -0,25 zl od 1 m2
powierzchni
uzytkowej

b) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czesci zajetych na prowadzenie dzialalnosci
gospodarczej - 11,00 zl od 1 m2

powierzchni
uzytkowej
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...

c) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem
sIewnym, -6,50 zl od l m 2

powierzchni
uzytkowej

d) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
w zakresie swiadczen zdrowotnych, - 2,00 zl od l m2

powierzchni
uzytkowej

e) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie
odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego
przez organizacje pozytku publicznego, -2,90 zl od l m2

powierzchni
uzytkowej

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

§ 2. Zwalnia sie od podatku od nieruchomosci:
l) nieruchomosci lub ich czesci wykorzystywane do celów przeciwpozarowych i nie

zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej,
2) nieruchomosci lub ich czesci zajete na potrzeby wynikajace z zadan statutowych

gminy i nie zajete na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej,
3) grunty sluzace na cele upowszechniania kultury i sportu i nie zajete na prowadzenie

dzialalnosci gospodarczej,
4) sieci rozdzielcze wody oraz budowle sluzace do zaopatrzenia ludnosci w wode

zgodnie z wykonywaniem zadan statutowych gminy,

§ 3. Traci moc uchwala nr 111/18/02Rady Gminy Regnów z dnia 5 grudnia 2002 roku
w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci obowiazujacych na
terenie gminy Regnów w 2003 roku.

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Regnów.

§ 5. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Lódzkiego
i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia z moca obowiazujaca od
l stycznia 2004 roku.
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