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Uchwala Nr W8/02
Rady Gminy Regnów
z dnia 28 listopada 2002 roku

w spraWIe: okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci
obowiazujacych na terenie gminy Regnów w 2003 roku

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) oraz art.5 ust. l i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach oplatach lokalnych ( Dz.U.
z 2002r Nr 9, poz. 84) Rada Gminy Regnów uchwala, co nastepuje:

§ l.
Roczna stawka podatku od nieruchomoscina terenie gminy Regnów w 2003 roku
wynOSi:
l) od gruntów:
a) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci
gospodarczej ,bez wzgledu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
b) pod jeziorami ,zajetych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych

- 0,40 zl od

l m2
powierzchni

-3,00 zl od l ha
powierzchni

-0,05 zl od l m2

c) pozostalych

powierzchni

2) od budynków lub ich czesci:
a) mieszkalnych

- 0,25 zl od

b) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czesci zajetych na prowadzenie dzialalnosci
gospodarczej

- 11,00 zl od l m2

l m2
powierzchni
uzytkowej

powierzchni
uzytkowej

-

-

-

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

-6,50 zl od l m 2
powierzchni
uzytkowej

-2,90 zl od l m2

d) pozostalych

powierzchni
uzytkowej

-2% ich wartosci

3) od budowli

§ 2.
Zwalnia sie od podatku od nieruchomosci:
l) nieruchomosci lub ich czesci nalezace do Gminy a zajete na potrzeby placówki
sluzby zdrowia i remizy OSP za wyjatkiem budynków lub ich czesci zajetych na
cele mieszkalne lub prowadzenie dzialalnosci gospodarczej,
2) powierzchnie nieuzytków wchodzacych w sklad nieruchomosci.

§

3.

Traci moc uchwala nr XXV/121101 Rady Gminy Regnów z dnia 15 listopada 2001
roku w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci
obowiazujacych na terenie gminy Regnów w 2002 roku.

§ 4.
Wykonanieuchwalypowierzasie WójtowiGminyRegnów.
§ 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 stycmia 2003 roku.
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