RADAGMINY
tANCUT
UCHWAlA NR XXV/205/12
RADY GMINY lANCUT
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci
na 2013 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pozn.zm.), art. 5 ust. 1 z
dnia 12 stycznia 1991 roku 0 podatkach i optatach lokalnych (Oz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z pozn.zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansow z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie gornych
granic stawek kwotowych podatkow i optat lokalnych w 2013 r. (M. P. z dnia 14 sierpnia 2012
r. poz.587) Rada Gminy lancut p 0 s tan a w i a , co nast~puje :
§ 1. Okresla si~ wysokosc stawek podatku od nieruchomosci na 2013 rok

1. Od gruntow

a) zwiqzanych z prowadzeniem dziatalnoSci gospodarczej, bez wzgl~du na sposob
zakwalifikowania w ewidencji gruntow i budynkow od 1 m2 powierzchni
0,82 zt
b) pod jeziorami,
powierzchni

zaj~tych

na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
4,51 zt

c) pozostatych, w tym zaj~tych na prowadzenie odptatnej statutowej dziatalnosci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku publicznego od 1 m2 powierzchni
0,24 zt
2. Od budynkow tub ich cz~sci

a) mieszkalnych od 1 m 2 powierzchni uzytkowej

0,65 zt

b) zwiqzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej oraz od budynkow mieszkalnych lub
ich cz~sci zaj~tych na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej od 1 m 2 powierzchni
20,00 zt
uzytkowej
c) zaj~tych na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
10,00 zt
materiatem siewnym od 1 m 2 powierzchni uzytkowej
d) zwiqzanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepisow 0 dziatalnosci
leczniczej, zaj~tych przez podmioty udzielajqce tych swiadczen od 1 m2 powierzchni
4,60 zt
uzytkowej
e) pozostatych, w tym zaj~tych na prowadzenie odptatnej statutowej dziatalnoSci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku publicznego od 1 m2 powierzchni uzytkowej
4,80 zt
3. Od budowli od ich wartosci okreslonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i optatach lokalnych
2 % ich wartosci
§ 2. 1. Wykonanie uchwaty powierza si~ Wojtowi Gminy lancut.

2. Nadz6r nad wykonaniem uchwaty powierza si~ Komisji Finansow i Gospodarki Mieniem
Gminy oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy lancut.
§ 3. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od ogtoszenia w Ozienniku Urz~dowym
Wojewodztwa Podkarpackiego, nie wczesniej niz od 1 stycznia 2013 r .
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