
UcHwAł,A NR IV 14 /2010
RADY M]EJSKIEJ GNIEWKOWO

z dnia 6 grudnia 2010 r'

w sprawie okr€ślenia łTsokości staw€k po.latku o.l nieruchomości na 2011 Iok

\a podslawie an. I8 ust' 2 pkl ' 8. art.4u u5|. l . art '4l usl.I ian'42 usta\ł} z dnia s-marca lo90 r. o sdmorzad7ie

sm innym (Leks r j edno l i $ :  Dz .U .  z2o0 l  t  N t l ; )  ; ; ;  i ! q l : ' zooz r ' l ' l r i i ' poz  22o  Nr12  poz  558 'N r  l l l '

DoZ. q84. Nr |5], poz. If7I. \r 2|4. poz' 'tdo, )ióo: i '  r, to. po' ' 7l7. N; |62. po7' |568: z2004 r. \r |02.

il;' 1ó;i' Ń..ii;:ń. uoj, " 
zoos-,. lt. tl'z'.pii. ląąt, , zooa',. Nr l7, poz. l28, Nr ] 8 |, poz' |33.I, ff00l r.

Ńr 48. ooz. 32?' Nr 138, poz' 974, Nr 173, pol,' "riis, ' zóoa.. N. l8o, poz. l11-1, Nf 223, poz. 1458, z^2009r. Nr

i)' '",]"i oio,1)óioi. Ń { źs io,.' tąz, *.is i,z. l4;, NI 106 poz' ó75) i art. 5 ust. l'usta\ły z dnia 12 srycm]a

199l r. o podatkach i opłatach lokalnych (teńi|anority. Dz.i. z20|.0r. T' 
n:.|."i:^-6']3' N, 96 poz. 6f0) oftz

óń'l"."iJ; r'tŃ'o"'plnansow z ania:o iipci zoto i. r" sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków

i"pł"ii"iJ'y"r' * żo r r roku( MP. Nr 55, poz' 755) Rada Mi;jska uchwala , co nasĘp.lje

s 1. okręśla się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Gniev.kowo

l. od gruntó$:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względlr na sposób sklasyfikowania w ewidencji
, 
n.*tó* i budyŃó' - 0,80 zł od ] m2 powierzchni,

b) podjęziorami, zajętych na zbiorniki wodne, rętencyjne lub ęlektfowni wodnych - 4,152ł. od l ha powierzchni'

c) pozostał}ch, wtym zajętych na prowaclzenie odpłatnej statutowej działa]ności pożł,tku publicmego przez

organizacje po4'il,:u publicTnego - o'28 zl od Lnr powierrchti:

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,63zł od 1 m, powierzchni użłtkowej'

bl zwia7an\ch z prowadZe|rjęm dzialalno(ci gospodarczej oraf od bud)nków miesz|aln)ch Iub ich c1eki zŹieDch

nu oio*adzenń dzjatalności gospodarczej - 20.00Z| od l m. powIerzchnl u7ylKowel.

",) 
,ujęty"t' n" plowadzenie dzialalności gospodarczej w załresie obrotu kwaliflkowanym mate ałem sięwnym

9.82zł od L rri powierzchni użytkoweJ.

d) zajętych na prowadzenie diałalności gospodarcze.j ,ł zakesie udzielania świadczeń zdrowotnych ' 4,20zł od

1 mż powiefzchni ułtkowej,

e)od pozostałych, wtym zaJgycn na prowadzenie' odpłatnej ' 
statutowej diałalności poatku publicnego przez

"iłł'""i" 
p"łr." p*licznego _ s,:o zt oa t .. powierzcbni u'ytkowej:

3. od budowli - 2% ich waltoŚci okeślonej na podstawie ań.

i opłatach lokalnych (Dz.U' z201or. Nr 95, poz'613 ze zm').
4 ust. l pkt. 3 i ust. 3.7 ustarły

6 2. Z\alnia s ię Z podatku od nietuchomości okeś|onego w $ I uchwary

p.,."^u.'on" na dzia|aLlość belpieczeńst\ta przeciwpożafowęgo ofa? Zwa|n|a

ocfuony środowiska.

s 3. wykonanię uc|twały zleca się Burmistr7owi Gnięwkowa-

s 4. Ucbwała wchodzi w życie l stycznia 201lr. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowfm Województwa

Kujawsko Pomorskiego.

o podatkach

ńeruchomości lub ich części
się budowle służącę dla celów

NlcĄcY RADY

mgrJoiusz Kozłowski

ld: KFEMT-SNFAW-LICIQ_UII'|VWW'HFRUR. Podpisanv



Uzasadn ien ie

Przędmiotowąuchwałę podejmuje się celem określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości fla 20l1r. od
osób fiZycz1ycĘ prawŃch órazjednostęk organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.
Górne siawki podatku o.l nie.uchomości zapisane zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w splawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r' (M.?. z dnia 6 sierpnia
2ol0 r. Ni 55, poz. 755). W uchwale zostały zawaltę zwolnienia z podatku które stanowią zwolnieda
przedmiotowe, imi niz w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Podstawę prawną podjęcia pżedmiotowej
uchwały stanowi ań. 18 ust' 2 plc 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 I. o samorządzie gmimym (Dz' U. z 200l r' NI
A2, póf. |591'' zpó^, zm.)' zgodnie z ldórym do wyłącznej właściwości rady gminy należry podejmowanie
uchw;ł w sprawie podatków i opłat w glanicach okeślonych w odĘbnych ustawach oraz ań.5i art' 7 ust.
3 ustauy z dnia 12 st'lczria 199I|. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym mda gmilry, w drodze
uchwaly, może wprowadzió innę zwolnienia przędmiotowe niż okeślone w ust. l oraz \ł ań. l0 ust. l ustalły
zdn]az paźóziefi]kazoo3 l. o zmianie ustarńT o specjalnych strefach ękonomicznych i niektórych ustaw.
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