
RADA GMINV KR/Y^ANOW
99-314 Krzyzanow

wo], lodzkie UCHWALA NR VII/98/2015
lei. (024) 356-29-10, lax (024) 356 29 O^y GMINY KRZYZANOW

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie okreslcnia wysoko^ci stawek podatku od nieruchomosci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
oplatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz.
1045, poz. 1283, poz. 1777) Rada Gminy Krzyzanow uchwala, co nastejmje:

§ 1. Qkresla si$ wysokosc rocznych stawek podatku od nieruchomosci:

1) od gruntow:

a) zwiajzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzgle_du na sposob
zakwalifikowania w ewidencji gruntow i budynkow - 0,76 zl od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojacymi lub wodami powierzchniowymi plyn^cymi
jezior i zbiornikow sztucznych — 3,90 zl od 1 ha powierzchni,

c) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku publicznego — 0,17 zl od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych obje_tych obszarem rewitalizacji, o ktorym mowa w ustawie z dnia 9
pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz, 1777), i polozonych na terenach, dla
ktorych rmejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudow^ mieszkaniowa^ usiugowa^ albo zabudow? o przeznaczeniu mieszanym
obejmuj^cym wylaj^znie te rodzaje zabudowy, jezeli od dnia wejscia wzycie tego planu
w odniesieniu do tych gruntow uprynaj^ okres 4 lat, a w tym czasie nie zakonczono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 1,00 zl od 1 m2 powierzchni;

2) od budynkow lub ich cz^sci:

a) mieszkalnych - 0,43 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej,

b) zwiajzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynkow
mieszkalnych lub ich cz§sci zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej -19,50
zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej,

c) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwaliflkowanym
materiaiem siewnym — 9,30 zl od I m2 powierzchni uzytkowej,

d) zwiiazanych z udzielaniem swiadczeri zdrowotnych w rozumieniu przepisow
o dzialalnosci leczniczej, zajetych przez podmioty udzielajq.ee tych swiadczeri — 3,90 zl
od 1 m2 powierzchni uzytkowej,

e) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej, statutowej dzialalnosci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku publicznego - 4,30 zl od 1 m2 powierzchni
uzytkowej;

3) od budowli — 2% ich wartosci, okreslonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z
2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777).

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si$ Wojtowi Gminy Krzyzanow.
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§ 3. Traci moc uchwala nr 1X/69/2011 Rady Gminy Krzyzanow z dnia 16 listopada 201 Ir.
w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomosci (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 356,
poz. 3589).

§ 4. Uchwala podlega ogfoszenm w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego i
ogloszeniu na tablicy ogloszeii w Urz^dzie Gminy Krzyzanow.

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego, z moca^ obowiazujaca. od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Przewodnicza^cy Rady
Gminy

Wi^slaw (Jzekaj
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