
 

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/222/2014 

RADY GMINY ŚWIEKATOWO 

z dnia 13 listopada 2014 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień od podatku 

oraz zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów 

z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach 

lokalnych w 2015 (M.P. z 2014 r. poz. 718) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Określić stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 

w ewidencji gruntów i budynków od 1m
2 
powierzchni 0,89 zł 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 

4,58 zł 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 

1 m
2 
powierzchni 0,18 zł z wyjątkiem: 

- gruntów letniskowych od 1 m² powierzchni 0,47 zł, 

- oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dr od 1m² powierzchni 0,03 zł; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1 m
2 
powierzchni użytkowej 0,73 zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m
2 
powierzchni użytkowej 18,37 zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym od 1 m
2 
powierzchni użytkowej 10,80 zł, 

d) zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 

1 m
2 
powierzchni użytkowej 4,30 zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 

 m
2 
powierzchni użytkowej 5,08 zł z wyjątkiem: 

- budynków letniskowych od 1m
2 
powierzchni użytkowej 7,77 zł; 

3) od budowli – od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7: 2%. 

 

§ 2. Zwolnić z podatku od nieruchomości grunty i budynki oraz budowle służące: 

a) zaopatrzeniu mieszkańców w wodę, 

b) oczyszczaniu ścieków, 

c) ochronie przeciwpożarowej. 
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§ 3.1. Zarządzić pobór od osób fizycznych podatku od nieruchomości, w drodze inkasa ustalając jako 

inkasentów sołtysów Gminy Świekatowo. 

2. Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6% od pobranej kwoty. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

Ewelina Ledzińska 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 3438


		2014-11-21T13:40:50+0000
	Polska
	Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




