kADA GMiNY OrOROW
99-322 Oporow

pow.Kutno,woj.i6dzkic

UCHWALA Nr XXIV/ 997 2012
RADY GMINY OPOROW
z dnia 30 listopada 2012 roku.
w sprawie okreslenia wysokosci rocznych stawek podatku od nieruchomosci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i N r 2 1 4 , poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i N r 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974
i N r 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr52,poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217,poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnychl) (t.j. Dz. U.
z2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461,Nr 226, poz. 1475;
z2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i N r 171, poz. 1016, Nr 232,poz.
1378), Obwieszczenia Ministra Finansow z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie
gornych granic stawek kwotowych podatkow i oplat lokalnych w2013 r. (M.P,
poz. 587) RADA GMINY OPOROW uchwala, co nast?puje:

§ 1. Okresla si§ nast^pujq.ce stawki podatku od nieruchomosci obowi^zuja^ce na
terenie Gminy Oporow
1) od gruntow :
a) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzgle_du na
sposob zakwalifikowania w ewidencji
gruntow i budynkow - od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami , zaje_tych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni

0, 88zl

4,51 zl

c) pozostalych , w tym zaj^tych na prowadzenie odplatnej
statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego - od 1 m 2 powierzchni- 0,10zl
2) od budynkow lub ich czcsci:
a) mieszkalnych
- od 1 m2 powierzchni uzytkowej

0,50 zl

b) zwia^zanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej
oraz od budynkow mieszkalnych lub ich czcsci zajetych

na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
- od 1 m2 powierzchni uzytkowej

;

22,82 zl

c) zaj^tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu
kwaliflkowanym materialem siewnym
- od 1 m 2 powierzchni uzytkowej
10,65 zl
d) zwia^zanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepisow
o dziatalnosci leczniczej, zajejtych przez podmioty udzielajajce tych swiadczen
- od 1 m 2 powierzchni
uzytkowej
4,63 zl
e) pozostalych, w tym zaj^tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci
pozytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego
- od 1 m 2 powierzchni uzytkowej
7,66 zl

A

3) od budowli : - 2 % ich wartosci okreslonej na podstawie art. 4 ust.l pkt. 3
oraz ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach
lokalnych 1 '
§ 2. Zwalnia si? od podatku od nieruchomosci:
1. Pozostale budynki lub ich czejsci, inne niz wymienione w § 1 pkt 2,
z wyjajldem wykorzystywanych do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.
2. Budynki lub ich czejsci oraz grunty zajete na potrzeby ochrony
przeciwpozarowej, kultury i sportu, z wyjajkiem
wykorzystywanych
do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.
§ 3. Traci moc uchwala Nr XII/47/2011 Rady Gminy Oporow z dnia
29 listopada 2011 r. w sprawie okreslenia wysokosci rocznych stawek podatku
od nieruchomosci oraz Uchwala Nr XI1I/49/2011 Rady Gminy Oporow z dnia
28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr XII/47/2011 Rady Gminy
Oporow z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie okreslenia wysokosci rocznych
stawek podatku od nieruchomosci.
§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Oporow.
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia
w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego z moc^obowi^zuja^
od 1 stycznia 2013 r.
PRZEWODNI/&AO RADY
"Niniejszaustawadokonujew /.akresie swojej regulacji wdroicnia nastspujacych dyrcktyw Wspolnot Europcjskich:
Ddyrcktywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie uslanowienia wspolnycli zasad dla nieklorych typdw transportu komhinovvancgo
Iowar6w mi^dzy paiistwaini c/!onkowskimi / D?.. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r./,
2) dyrcktywy 1999/62/WE z dnia 17 czcrwca 1999 r. w sprawie pobierania oplal za u/ytkowanic nickt6r>'ch typdw infriLstruktury 1 pr/cz pojazdy
ciezarowe/Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r . / .
Dane dolycza.ce ogloszenia akk'iw prawa Unii Europejskicj, zamieszczone w iiiniejszej ustawic - /. dnicm uzyskania przez Rzeczpospulila, Polskq
czlonkoslwa w Unii Europejskiej - doiycz^ ogloszenia lych aktbw w Dzienniku Urzedowym Unii liuropejskicj - wydanie specjalnc,

