•

U C H W A L A NR XXXJ130/17
Rady Gminy w Wisniewie
z dnia 23 listopada 2017r.
w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomosci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0
samorz(J.dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (tekstjednolity: Dz.U. z
2017 r. poz. 1785 ze zm.) Rada Gminy uchwala co nastypuje:

§1
Okresla siy wysokosc stawek podatku od nieruchomosci w nastypuj(J.cych wysokosciach:
1. Od gruntow :

a) zwi'lzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzglydu na
sposob zakwalifikowania w ewidencji gruntow i budynkow - 0,90 zl od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stoj'lcymi lub wodami powierzchniowymi plyn'lcymi
jezior i zbiornikow sztucznych - 4,63 zl od 1 ha powierzchni,
c) pozostalych, w tyro zajytych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku publicznego - 0,15 zl od 1 m 2 powierzchni,
d) niezabudowanych objytych obszarem rewitalizacji, 0 ktorym mowa w ustawie z dnia 9
paidziemika 2015r. 0 rewitalizacji (Dz.U. z 2017r. poz.l023 ze zm.), i polozonych na
terenach, dla ktorych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowy mieszkaniow(J., uslugow'l alba zabudowy 0 przeznaczeniu
mieszanym obejmuj'lcym wyl'lcznie te rodzaje zabudowy, jezeli od dnia wejscia w Zycie tego
planu w odniesieniu do tych gruntow uplyn(J.I okres 4 lat, a w tyro czasie nie zakonczono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zl od 1 m 2 powierzchni.
2. Od budynkow lub ich

cz~sci

:

a) mieszkalnych - 0,71 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej,
b) zwi(J.zanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynkow
mieszkalnych lub ich cZysci zajytych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej - 19,56 zl od
1 m 2 powierzchni uZytkowej,
c) zajytych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materialem siewnym - 10,80 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej,
d) zwi'lzanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepisow
o dzialalnosci leczniczej, zajytych przez podmioty udzielaj'lce tych swiadczen - 4,70 zl od
1 m2 powierzchni uzytkowej,

'"

e) pozostalych, w tym zajytych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku publicznego - 7,40 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej,
3. Od budowli - 2% ich wartosci okreslonej na podstawie art.4 ust.l pkt.3 ust. 3- 7 ustawa z
dnia 12 stycznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych.

§2

1. Zwalnia siy od podatku od nieruchomosci budynki lub ich cZysci 0 charakterze rolniczym
nie wykorzystywane rolniczo i polo zone na gruntach nie stanowiqcych gospodarstw rolnych, z
wyjqtkiem zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej.
2. Zwalnia siy od podatku od nieruchomosci budowle sluZqce zaopatrzeniu gminy w wody i
zbiorowego odprowadzania sciek6w.
3. Zwalnia siy od podatku od nieruchomosci, nieruchomosci zwiqzane i wykorzystywane dla
cel6w ochrony przeciwpozarowej z wyjqtkiem zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci
gospodarczej.
4. Zwalnia siy od podatku od nieruchomosci budynki i grunty slllZqce dzialalnosci kulturalnej
z wyjqtkiem zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej.

§3
Traci moc uchwala Nr XXIl91116 Rady Gminy w Wisniewie z dnia 25 listopada 2016 roku w
sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomosci.
§4

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Wisniewo.

§5
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego
wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczqcy Rady Gminy
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Iwona Zabuska

